
Tisztelettel meghívom Önt és kedves családját 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett városi ünnepségre.

Pogácsás Tibor
polgármester sk.

„Magyarországot a pokol kapui 
sem fogják megdönteni” Kossuth Lajos

Ünnepi műsort adnak a Jászai Mari Általános Iskola diákjai.
Ünnepi beszédet mond Pogácsás Tibor polgármester.    

A műsort követően koszorúzás

Az ünnepség időpontja:  
 2012. március 15. 10.30
Az ünnepség helyszíne: 
 Monor Kossuth Lajos utca, Kossuth-szobor
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Akciós árak március 12-től 24-ig

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet utalványt is  

elfogadunk

Tengeri
halfilé gyf.

Ft/kg

899,-Tintahal 
panírozva

 gyf. Ft/kg

1490,-
Tintahal 

natur gyf.
Ft/kg

1890,-

Pecsenye-
kacsa gyf.

Ft/kg

599,-

Csíkozott 
pacal gyf.

1 kg Ft/kg

1090,-

Csirke-
máj

Ft/kg

590,- Pápai 
darált hús

400g Ft/db

299,-

Pulyka 
darálthús

Ft/kg

790,-Pulyka- 
medalion

Ft/kg

850,-

Füstölt
kolbász

Ft/kg

990,-

Csirkecomb

Ft/kg

590,- Füstölt
csülök

Ft/kg

890,-

Csirke-
szárny

Ft/kg

539,-Bőrös 
comb

Ft/kg

770,-Bőrös 
császár

Ft/kg

670,-

Setés-
tarja

Ft/kg

950,-Hasa- és  
tokaszalonna

Ft/kg

490,-

HÚS VÁSÁR
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Döntésdömping
Önkormányzati hírek

A február 16-án megtartott képviselőtestületi 
ülésen egy interpelláció hangzott el, majd 26 
napirendi pontot tárgyaltak meg a nyílt ülésen. 
Zárt ülés keretében döntöttek a Monorért Em-
lékplakett és Oklevél kitüntetés adományozásáról.

„A Kossuth 
Lajos ut-

cán mindkét 
irányban ki-
tisztították 

az árkokat.”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban meg-
tekinthető. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet, az ülést köve-
tő második szombaton a Williams TV 
csatornáján figyelemmel kísérhetnek. Bő-
vült a tájékoztatási lehetőségünk, így a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalt 
szövege, a testületi, és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölt-
hetők a www.monor.hu honlapról. Itt 
egyéb fontos felhívásról, tájékoztatásról 
is értesülhetnek.

Lendvay Endre képvi-
selő több ügyben is in-
terpellált. Először is 

javasolta, hogy a városköz-
pont-rehabilitációs projekt-
nél keletkező kőtörmelékkel, 
mart aszfalttal a mellékutcá-
kat, a Bercsényi és a Füzes 
utcát összekötő utat, vala-
mint a Honvéd utcát stabi-
lizálják. Megkönnyíthetnék 
az ott lakók életét ezzel, hi-
szen a 2012-es költségvetési 
évben nem valószínű, hogy 
egyéb módon lesz lehetőség 
az utak javítására.
 Tolmácsolta a Tamási 
Áron, a Traktor és a Gép 
utca lakóinak panaszát, mi-
szerint a betonelemgyárból 
éjszakánként hangos kala-
pálás hallatszik, ami zavar-
ja az ott élőket a pihenésben. 
Az a kérésük, hogy a polgár-
mesteri hivatal járjon el an-
nak érdekében, hogy a zajjal 
járó tevékenységet kizárólag 
nappali időszakban végezzék. 
 Bár a testületi ülés idő-
pontjában még hideg volt és 
havazott, de Lendvay Endre 
már akkor felvetette, hogy a 
Paplapos területén az olva-
dással együtt ismét bel- és 
talajvíz problémák fognak 
jelentkezni. Kérdésében arra 
volt kíváncsi, hogy miként 
tervezi a város a belvíz el-
vezetését ezen a területen.
 Pogácsás Tibor pol gár-
mes  ter válaszában elmondta, 
hogy a városközpont-rehabi-
litáció során kikerülő törme-
léket a városban tervezik fel-
halmozni és olyan állapotba 
hozni, hogy azt később út-
alapnak fel tudják használ-
ni. A Kossuth Lajos utcai 
kerékpárútnál felszabaduló 
térkövet és járdalapokat is 

úgy szedik fel, hogy a későb-
biekben járdaépítésre tudják 
használni. 
 A betonelemgyár működé-
sével kapcsolatos észrevéte-
leket a jegyző ki fogja vizs-
gáltatni. 
 A Paplapos köztudottan 
egy vizes terület, ahol kép-
telenség biztosítani a teljes 
víztelenséget. Az övcsator-
na jó állapotban van, el tud-
ja vezetni a vizet. A felszíni 
vízelvezetés most jól megol-
dott a szakemberek vélemé-
nye szerint is. A Kossuth 
Lajos utcán mindkét irány-
ban kitisztították az árkokat, 
ugyanígy a brabander árok 
is teljes hosszában tisztítás-
ra és javításra került, ami 
az északról lezúduló vizet el 
tudja vezetni. Még tervezik 
a felső szakasz kitisztítását.  
A mostani vízelvezető-rend-
szer ezt a vízmennyiséget el 
tudja vezetni. 

Változnak a bérleti díjak

Módosították az önkormány-
zat tulajdonában álló laká-
sok és helyiségek bérletére, 
cseréjére valamint elidegení-
tésére vonatkozó szabályok-
ról szóló 15/1996. (VII. 11.) 
számú rendeletet. A lakbé-
reket és bérleti díjakat min-
den évben felülvizsgálja a 
képviselő-testület, és általá-
ban az inflációs rátával eme-
li azokat. Most is ez tör-
tént, a KSH által megadott 
3,9 százalékkal emelkednek 
a lakbérek és a bérleti díjak 
július 1-jétől. Lényeges vál-
tozás, hogy az önkormány-
zati tulajdon értékesítésénél 
minden esetben elővásárlási 
joga van az államnak, akkor 

lehet külső vevővel tárgyalni, 
ha nem vásárolja meg. 
 Felülvizsgálták a bérleti és 
haszonbérleti formában hasz-
nosított ingatlanok, valamint 
a nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek bérleti díját is. 
2012. március 1-jétől egysé-
gesen, a KSH által megálla-
pított 3,9 százalékos infláci-
ós ráta mértékével emelték 
meg a bérleti és haszonbér-
leti formában hasznosított 
ingatlanok, valamint a nem 
lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérleti díját. A bérlő-
ket a bérleti díj módosításá-
ról a MÜVÁK Iroda értesíti.

Bonyolult költségvetés

A város költségvetési tervét, 
az államháztartási törvény 
értelmében február 11-ig kell 
benyújtani a képviselő-tes-
tület elé. Ez meg is történt, 
ettől kezdve 30 nap áll a 
testület rendelkezésére, hogy 
azt elfogadja. Minden bizott-
ság tárgyalta a rendeletter-
vezetet, azonban a költség-
vetési törvény, az átmeneti 
gazdálkodásról szóló jogsza-
bályok és kormányrendele-
tek februárban jelentek meg 
és jó néhány ponton még 
mindig nyitott kérdéseket 
hagytak. Az is gondot okoz, 
hogy a jelenleg érvényes jog-
szabályok szerint az önkor-
mányzatnak 2012. december 
31-ig vissza kell fizetnie az 
egy éven belüli hiteleit, vi-
szont a városnak nem gaz-
dasági évhez kapcsolódó fo-
lyószámlahitele van. Több 
olyan adatot kell begyűjte-
ni, ami alapján látható lesz, 
hogy ezt milyen formában 
tudják teljesíteni.

 Jelentős változás az is, hogy 
megváltozott az önkormány-
zatok adósságmutatója, amely 
azt jelzi, hogy az önkormány-
zat működőképes-e. Ez alap-
ján az önkormányzatok az 
éves saját bevételeik 70 szá-
zalékáig vehettek fel hitelt. 
Nem szabályozták, hogy a hi-
telt milyen célra – működés-
re vagy fejlesztésre – kell-e 
használni. Az új szabályozás 
szerint már csak a saját be-
vétel 50 százalékáig lehet hi-
telt felvenni, amibe már nem 
számolható be a gépjárműadó. 
Monor továbbra is hitelképes, 
nincs eladósodva olyan mér-
tékben, hogy ne tudjon hitel-
re számítani.
 A rendelet elfogadásához 
a költségvetésbe olyan be-
vétel kerül még majd beépí-
tésre, amely a hitelmutatót 
javítja. Ilyen az ingatlanér-
tékesítés, illetve az osztalék-
bevétel. Ezeket a következő 
fordulóra készítik elő, ezért 
az a bizottságok javaslata, 
hogy a 2012. évi költségve-
tési rendelettervezetet átdol-
gozva egy újabb fordulóban 
tárgyalja meg a Gazdasági 
és Pénzügyi Ellenőrző Bi-
zottság, a képviselő-testület 
ezt követően fogadja majd 
el. Február 28-án rendkívüli 
testületi ülésen – amely ki-
váltja a márciusi soros ülést 
– fogadják el a költségvetést. 

Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja 
július 1-jétől Monoron (Ft/m2/hó)

Komfortfokozat I. övezet II. övezet III. övezet

Összkomfortos 550 515 457 
Komfortos 457 415 363

Félkomfortos 329 272 215
Komfort nélküli 215 185 158
Szükséglakás - 158 158
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Folytatás a 3. oldalról

Napirendi pontok márciusban
Március 15-én 9 órától ünnepi képvi-
selő-testületi ülés lesz a városháza ta-
nácskozótermében, ahol a megemléke-
zés után a Monorért Emlékplakett és 
Oklevél kitüntetés átadására kerül sor, 
majd a képviselők részt vesznek a vá-
rosi ünnepségen.
 Márciusban várhatóan lesz még rend-
kívüli ülés is, de ennek időpontja még 
nem ismert.

Nőtt a talajterhelési díj

Módosították a talajterhelé-
si díjról szóló 26/2004. (X. 
28.) számú rendelet. A dí-
jat azoknak kell fizetni, akik 
nem kötöttek rá a csatorna-
hálózatra, bár az ki van épít-
ve ingatlanuk előtt, tehát 
nincs akadálya a rákötés-
nek. Nem a képviselő-testü-
let kezdeményezte a tetemes 
emelést, hanem törvényben 
határozták meg az eddigi díj 
tízszeresére történő módosí-
tást. Ennek alapján az ed-
digi 120 Ft/m3 talajterhelé-
si egységdíj 1200 Ft/m3-re 
változik. Ez a rendelkezés 
2012. február 1-jén lépett 
hatályba. A díjváltozásról 
az önkormányzat adócso-

portja értesíti az érintette-
ket. Az önbevallást, évközi 
változást minden év márci-
us 31-ig kell benyújtani és 
ugyaneddig kell megfizetni 
a díjat is. Az emelt összegű 
díjat így csak 2013. március 
31-ig kell megfizetni.

Alacsony díjat állapítottak 
meg a bölcsődében

Módosította a képviselő -
testület a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátások 
igénybevétele szabályairól, 
valamint a fizetendő térí-
tési díjakról szóló 18/2010. 
(VIII. 24.) számú rendeletet 
is a bölcsődei térítési díjra 
vonatkozóan. Januári ülésén 
a testület már tárgyalta ezt 
az anyagot. A gondozási díj 
megállapítását nem a képvi-
selő-testület kezdeményezte, 
hanem a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló törvény, amely 
azt is előírja, hogy a szemé-
lyi térítési díj összege nem 
haladhatja meg az egy főre 
jutó jövedelem 25 százalékát. 
Ezzel az aránnyal a bölcső-
dében egy 60 ezer Ft/fő jö-
vedelmű családnak 16 ezer 
Ft térítési díjat és étkezé-
si díjat kellene fizetnie böl-
csődés gyermekük után. A 
bizottságok azt javasolták, 
melyet a képviselő-testület 
el is fogadott, hogy a díjat 
15 százalékban határozzák 
meg. Ez 60 ezer Ft/fő jö-
vedelem esetén az étkezés-
sel együtt 9 ezer Ft-ot je-
lent havonta.
 A rendeletben azt is meg 
kellett határozni, hogy az ál-
lami normatíván kívül meny-
nyivel kell hozzájárulni egy 
gyermek bölcsődei ellátá-
sához. Ezt a költségek fi-
gyelembe vételével 1885 Ft/
gyermek/nap összegben ha-
tározta meg a testület. Ez 
azt jelenti, hogy egy gyer-
mek bölcsődei ellátásához 
az említett példa alapján a 
szülők havonta 9 ezer forint-
tal járulnak hozzá, míg az 
önkormányzat saját bevéte-
leiből (20 gondozási nap es-
tén) 28 700 forinttal.
 A bölcsődét tavaly felújí-
tották, bővítették, amelynek 
eredményeképpen rendkívül 
komoly minőségi javulás tör-
tént az intézményben. Az 
igazsághoz azonban hozzá-
tartozik, hogy a gyermekin-
tézmények közül a bölcsődei 
ellátási forma messze a leg-

drágább. Az állami normatí-
va a költségeknek csupán 45 
százalékát fedezi, ehhez az 
önkormányzat még gyerme-
kenként közel 500 ezer Ft-ot 
ad hozzá. A képviselő-testü-
let véleménye szerint elfogad-
ható kompromisszumos meg-
oldás a 15 százalékos határ. A 
rendelet természetesen köny-
nyítéseket is tartalmaz, hi-
szen az arra rászoruló csa-
ládok vagy egyáltalán nem, 
vagy ennél alacsonyabb ösz-
szeget is fizethetnek. Ilyen 
például az a család, ahol 3 
vagy több gyermeket nevel-
nek, ahol tartósan fogyaté-
kos gyermek él, vagy ahol 
gyermekvédelmi-támogatás-
ban részesülnek.

Nem csökkent a hulladék

Beszámolt a települési köz-
szolgáltató KÖVÁL Zrt. hul-
ladékszolgáltatási tevékeny-
ségéről.  
 Elmondható, hogy a 
KÖVÁL Zrt., mint közszol-
gáltató, jelentős segítsége 
mellett a lakosság élt a lehe-
tőséggel, mert a kukák több 
mint felét kisebbre cserél-
ték. A kukaedényzet nagy-
arányú csökkenésétől, vala-
mint a házhoz menő szelektív 
zöldhulladék és újrahaszno-
sítható hulladék begyűjtésé-
től azt várták, hogy annak 
arányában csökken az úgy-
nevezett maradékhulladék 
(a hasznosítható és veszé-
lyes összetevők eltávolítás 
után megmaradó települési 
hulladék). Sajnos a csökke-
nés mértéke nem volt ará-
nyos, egyrészt mert sokan 
csak az edényzetet cserélték 
le, de a szelektív gyűjtésben 
nem vettek részt, másrészt 
az újrahasznosítható szelek-
tív hulladékok térfogatsú-
lya sokkal kisebb az átla-
gos hulladék térfogatsúlynál. 
A problémát tovább növel-
te, hogy a gyűjtőszigetek 
üzembe helyezése és a hul-
ladékudvar beindítása is so-
kat késett, ezáltal a vártnál 
több lett a maradékhulla-
dék. A beszámoló tartalmaz-
za a díjfizetési hátralékokat 
is, így megtudhattuk, hogy 
Monoron az összes díjhátra-
lék 9 575 329 Ft, ebből a 90 
napon túli 5 489 848 Ft. A 
szelektív-hulladékgyűjtést és 
szállítást a Hírös Kft. végzi 
a városban, a beszámolóju-
kat majd áprilisban tárgyal-
hatja a testület.

Ezután a KÖVÁL  
állapítja meg a díjat

Elfogadták a víz és csator-
nahasználati díjak megálla-
pításának változásával ösz-
szefüggő rendeletet. Lényege, 
hogy a víz- és csatornadíj- 
megállapítás kikerült az ön-
kormányzat jogköréből, ez-
után a szolgáltató KÖVÁL 
Zrt. jogosult az összeg meg-
állapítására. A víz- és csa-
tornadíjakat 4,2 százalékkal 
emelheti, amely az áfa-eme-
lést is tartalmazza már. Lé-
nyegében nem változik az 
önkormányzat által megál-
lapított díj, de vissza kellett 
vonni a díjmegállapításra vo-
natkozó korábbi rendelet-mó-
dosításokat.

Új pályázatok nyílnak meg

Több döntés is született a 
Monor integrált városköz-
pont-fejlesztése című pályá-
zattal kapcsolatosan. El-
fogadták az eddig végzett 
munkáról szóló beszámolót, 
amelyek ugyan még nem 
látványosak, de nélkülöz-
hetetlenek a pályázat lebo-
nyolításához. Lassan abba 
a stádiumba érkezik a pá-
lyázat megvalósítása, amely 
már mindenki számára látvá-
nyos lesz. Újabb, úgynevezett 
„mini projekthez” kapcsolódó 
pályázati kiírást fogadtak 
el. Eddig megvalósult már 
az „Adventi fények” neveze-
tű. Most pályázókat várnak 
az „Orbán-napi vigadalom 
és pincefesztivál”, valamint 
a „Monori családi fesztivál” 
rendezvényekre.

Óvodai, iskolai beíratások

Meghatározták az általá-
nos iskolai, óvodai beíratá-
sok időpontját a következők 
szerint: március 26-án, hét-
főn 8-tól 18 óráig, március 
27-én, kedden 12-től 18 órá-
ig, március 28-án, szerdán 
8-től 12 óráig. A beíratások 
helye: Művelődési Ház (Mo-
nor, Bocskai utca 1.).
 Döntöttek a bölcsőde és 
óvoda nyári zárva tartásának 
időpontjairól is a következők 
szerint: a Bölcsőde július 16-
tól július 27-ig tart zárva, jú-
lius 30-án hétfőn nyit. A tag-
óvodák úgy határozták meg 
a zárva tartást, hogy a vá-
rosban mindig legyen olyan 
óvoda nyitva, amelyik fo-
gadni tudja a gyermekeket. 

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta és kihirdeti 
az alábbi rendeleteit:
 5/2012. (II. 21.) számú: Az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletére, cseréjére valamint 
elidegenítésére vonatkozó szabályokról 
szóló 15/1996. (VII. 11.) számú rende-
let módosításáról.
 6/2012. (II. 21.) számú: A szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és termé-
szetbeli ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 
28.) számú rendelet módosításáról.
 7/2012. (II. 21.) számú: A talajterhe-
lési díjról szóló 26/2004. (X. 28.) szá-
mú önkormányzati rendelet módosítá-
sáról.
 8/2012. (II. 21.) számú: A személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igény-
bevétele szabályairól, valamint a fizeten-
dő térítési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 
24.) számú rendelet módosításáról.
 9/2012. (II. 21.) számú: A víz- és csa-
tornahasználati díjak megállapításának 
változásával összefüggő rendelet.
 10/2012. (II. 21.) számú: A helyben 
központosított közbeszerzésekről szóló 
24/2008. (XII. 31.) számú rendelet mó-
dosításáról.

„A bölcső-
dét tavaly 

felújították, 
bővítették, 
amelynek 

eredménye-
képpen rend-
kívül komoly 
minőségi ja-

vulás tör-
tént az intéz-

ményben.”
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Patkányirtás Monoron
A Monor Város és Uszoda Üzemeltető 
Kft. felhívja a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy a 2012. évi városi patkány-
irtás tavaszi fenntartási munkálatainak 
időpontjai a következők:  április 7., ápri-
lis 14-15., április 21-22. és április 28-29.

Gorka József műszaki menedzser

A Szemétszedés a Strázsahegyen
A tavalyi évekhez hasonlóan 2012. áp-
rilis 21-én, szombaton a Monori Borút 
Egyesület ismét megszervezi strázsahe-
gyi takarítóakcióját. 
 A Kövál Zrt. e napon a rendezvény 
keretében az aktivisták által összegyűj-
tött hulladékot térítésmentesen átveszi. 
Felajánlásukat és a segítségüket ezúton 
is köszönjük!
 Gyülekező 9 órakor a Szent Orbán 
téren. Kérjük az érdeklődőket, hogy te-
lefonon (06-20/200-2882) vagy e-mail-
ben (monoriborutegyesulet@gmail.com) 
jelezzék létszámukat, mert annak függ-
vényében készítjük el az ebédet. 
 Mindenkit szeretettel várnak a szer-
vezők! 

Ne hagyja veszni!
A Monori Jászai Mari Általános Iskola 
Tanulóiért Alapítvány köszöni az eddi-
gi támogatásokat és idén is várja adója 
1 százalékának felajánlását, amennyiben 
szívesen támogatná az iskola diákjainak 
szervezett programjait és az oktatás fel-
tételeinek folyamatos javítását. Kedvez-
ményezett neve: A Monori Jászai Mari 
Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány. 
Kedvezményezett adószáma: 18677980-
1-13. Támogatását köszönjük!

Vendégváró pincészetek
Továbbra is várják a 
vendégeket a strázsahe-
gyi pincék! Az ügyele-
ti rend folyamatosan elér-
hető a következő internetcímen: www.
strazsaborrend.hu/dynamic/vendegvarok.
pdf.

Napsugár Tagóvoda június 
25-től 22-ig, a Szivárvány 
Tagóvoda július 23-tól au-
gusztus 26-ig, a Petőfi Tag-
óvoda június 25-től július 
29-ig, a Kossuth Lajos Óvo-
da július 2-től július 29-ig, a 
Tesz-Vesz Tagóvoda július 
23-tól augusztus 20-ig tart 
zárva.

Vendégváró pincefalu

A képviselő-testület felhatal-
mazta a Vigadó Kulturális 
és Civil Központ Nonpro-
fit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
megállapodást írjon alá a 
Monori Borút Egyesülettel. 
Ebben a Vigadó Kft. vállal-
ta a HUNGEXPO területén 
2012. március 1-jétől márci-
us 4-ig a kiállítási stand el-
készítését és üzemeltetését. 
 Támogatta a testület  
A Monori Borút Egyesület 
és a Monor Környéki Strázsa 
Borrend kérelmét is, amely 
arra vonatkozott hogy a pin-
cefalvakat azok a szerveze-
tek képviselhessék, amelyek-
nek a képviseleti jogot az 
önkormányzat megadja. Ez 
egy teljesen civil kezdemé-
nyezés, ami gesztus az ön-
kormányzatok felé, nem pe-
dig kötelezettség.

Egyéb döntések

Módosult a helyben köz-
pontosított közbeszerzé-
sekről szóló 24/2008. (XII. 
31.) számú rendelet, mivel 
elő kell készíteni a 2013-as 
új rendszerre való átállást. 
Szét kell választani az ön-
kormányzat, a polgármes-
teri hivatal, valamint az 
intézmények kötelezettsé-
geit a beszerzésekkel kap-
csolatosan. A rendeletbe 
beépítésre került a gáz- és 
villamosenergia beszerzése is.
 Tájékoztatót fogadtak el a 
2011. évben benyújtott pá-
lyázatokról. Az írásos anyag-

ból kiderült, hogy 2009 és 
2010-ről áthúzódó pályázat 5 
volt, 2011-ben pedig ismét 5 
pályázatot nyújtott be a kép-
viselő-testület. Ebből kettő 
elutasításra került, kettő elbí-
rálás alatt van, a többi vagy 
befejeződött, mint például a 
bölcsőde felújítása, bővítése, 
vagy pedig a megvalósítás 
különböző szakaszában van.
 Elfogadták a Gyömrő és 
Környéke Házi Segítségnyúj-
tás, Jelzőrendszeres Házi Se-
gítségnyújtás Mikrotérségi 
Intézményi Társulás meg-
állapodását, majd a biztosí-
tási szerződés kiegészítésére 
tettek javaslatot a térfigye-
lő rendszer bővítése miatt. 
Elkészült újabb 19 térfigye-
lő kamera a városban, ame-
lyeket természetesen be kell 
vonni a biztosítási körbe. 
 Árajánlatokat kértek be 
a közvilágítás bővítésére, 
elsősorban a Gombos Ma-
tild Egészségház környé-
kére, amellyel a DÉMÁSZ 
Primavill Kft.-t bízták meg, 
továbbá felhatalmazást adott 
a képviselő-testület a Simon 
István, a Csokonai és az Ipar 
utcák közvilágításának bőví-
tésére, árajánlat bekérésére. 
 Döntés született a közcélú 
elektromos hálózat kábeles 
kiváltásának kivitelezőjéről 
is, amely a Monor, Kossuth 
Lajos–Arany János utcai 0,4 
kV-os szabadvezetékes háló-
zat kiváltásának kivitelezési 
feladatainak elvégzésére vo-
natkozik. A beérkezett aján-
latok közül a Szabó Kon-
takt Kft. (6000 Kecskemét, 
Csongrádi út 37.) pályázatát 
fogadta el képviselő-testület. 
Ez a munka szorosan kap-
csolódik a városközpont-re-
habilitációs projekthez.
 Megtörtént a nem haszno-
sított forgalomképes önkor-
mányzati vagyon felülvizs-
gálata. A képviselő-testület 
döntése értelmében a két 
üresen álló lakásra érték-

becslést kérnek, és meghir-
detik értékesítésre, ugyan-
így az építési telkeket is.
 Pályázat benyújtását ha-
tározta el a képviselő-testü-
let a Kossuth Lajos Óvoda, 
Petőfi Tagóvoda felújítására 
és bővítésére. Már évekkel 
ezelőtt megvásárolta a vá-
ros a szomszédos ingatlant, 
most írtak ki olyan pályáza-
tot, amin részt tud venni az 
önkormányzat. 
 Beszámoltak a közterület-
felügyelők és településőrök 
2011. évi tevékenységükről. 
A beszámolót a képviselő-tes-
tület elfogadta azzal, hogy a 
továbbiakban is ösztönözzék 
a közterület-felügyelőket az 
út- és járdaburkolati hibák, 
a kátyúk, az útbeszakadások 
stb. jelzésére, és a megszün-
tetésük ügyében az intézke-
dések megtételére. A kisza-
bott bírságokat is nagyobb 
arányban kellene behajtani, 
mivel tavaly csak 45 száza-
lékukat fizették be.
 Időben fel kell készülni 
az önkormányzatoknak a 
parlagfűirtással kapcsolatos 
teendőkre. Ennek előkészí-
tésére fogadta el a képviselő-
testület az intézkedési tervet. 
E szerint az előző években 
meghirdetett „nulla toleran-
cia” az idei évre is érvényes, 
azaz június 30-ig minden 
földhasználó köteles a par-
lagfű-virágbimbó kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt 
az állapotot a vegetációs idő-
szak végéig fenntartani.
 Módosították a szociális 
rászorultságtól függő pénzbe-
li és természetbeli ellátások-
ról szóló 17/2003. (VII. 28) 
rendeletet, amelyben meg-
állapították a temetési se-
gély legalacsonyabb össze-
gét. Több ajánlatot kért be 
a hivatal, a legkedvezőbb a 
162.941 Ft-os volt, ennek a 
10%-a lett a legalacsonyabb 
temetési segély összege.

Összeállította: Nagy Lajosné

Hirdetés

Eredeti és utángyártott 
HP lézerkazetták  

értékesítése. 

www.tonervaros.hu
Monor, Petőfi u. 16. • Tel.: 06-30-687-2142

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739

ZR BT. – GUMICENTRUM

Ny.: K-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

Tavaszi cipő-, ruha- és  
táskavásár!  
Tavaszi cipők 1500 Ft-tól !
Férfi- női, gyermek- 
cipő,  -ruha, -táska és 
-fehérnemü kapható

RIXIAz Olcsó 
cipők boltja! 

Monor, Kiss Ernő u. 3.

Márciusban 

kiárusítás!
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Soros, de előre hozott képviselő-testületi ülést 
tartott 2012. február 28-án Monor Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Előre hozták az ülést

„A 2012. évi 
költségvetési 

bevételek 
főösszege  
2 milliárd 
863 millió 
271 ezer 
forint.”

Interpelláció nem hang-
zott el, így a rendeletal-
kotásokkal kezdődhetett 

az ülés. A rendeletek egy ki-
vételével mind módosítások 
voltak, és meghatározóan 
technikai jellegűek. A 2011. 
évi költségvetés módosítása 
a testületi határozatok át-
vezetését, valamint az elő-
irányzat módosításokat tar-
talmazta.

 A Monor Városi Önkor-
mányzat vagyonáról és a va-
gyongazdálkodás szabálya-
iról szóló rendeletet azért 
kellett módosítani, mert ja-
nuár 1-jétől hatályba léptek a 
helyi önkormányzati vagyon 
szabályozásáról, valamint a 
nemzeti vagyonról szóló új 
jogszabályok, amelyeket a 
helyi rendeletekbe is be kel-
lett építeni, továbbá a 2011. 
évi vagyonban beállt válto-
zásokat is át kellett vezetni. 

Időben korrigálták

A személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló ren-
deletet ismét módosítani kel-
lett, mert az új áfa-törvény 
alkalmazása során hibásan 
lettek megállapítva az étke-
zési térítési, valamint a böl-
csődei gondozási díjak. Ezt 
a hibát időben észrevették, a 
kiszámlázás jól történt meg. 
Ennek alapján a jó térítési dí-
jak a következők: bölcsődei 
étkeztetés (napi 4-szeri étke-
zés): 333 Ft/nap; óvodai étke-
zés (napi 3-szori étkezés) 370 
Ft/nap; általános iskolai ét-
keztetés 7–10 év közöttiek ré-
szére napi 3-szori étkezés biz-
tosítása esetén 424 Ft/nap, 
csak ebéd esetén 274 Ft/nap.  
A 11–14 év közöttiek részére 
a napi 3-szori étkeztetés 450 
Ft/nap, csak ebéd 292 Ft/nap. 
(Mivel az étkezési díjakat nettó 
áron határozta meg a testület, 
az adatokat (áfával növelten) 
forintra kerekítve adtuk meg).

Idén sem nő a hiány

Módosították a költségveté-
si és zárszámadási rendelet 
tartalmáról, a mellékleteiről 
és a szöveges indokolásáról 
szóló rendeletet is. Erre az 
államháztartási törvény mó-
dosulása miatt, valamint a 
költségvetés és zárszámadá-
si rendelet teljes szerkezet-
átalakítása miatt volt szük-
ség. Erről már hírt adtunk 
korábban.
 Elfogadta a képviselő-tes-
tület Monor Városi Önkor-
mányzat 2012. évi költségve-
téséről és szerkezeti rendjéről 
szóló rendeletet. Összesen 
négy alkalommal tárgyalta 
az anyagot a testület, hiszen 
először a koncepciót fogadta 
el, majd utána a számada-
tokkal teljes rendelet-terve-
zetet. A 2012. évi költség-
vetési bevételek főösszege 2 
milliárd 863 millió 271 ezer 
forint, a kiadások főösszege 
pedig 2 milliárd 975 millió 
200 ezer forint, a hiány 291 
millió 725 ezer forint. Ezt a 
hiányösszeget már évek óta 
„görgeti” maga előtt az önkor-
mányzat, tehát erre az évre 
sikerült úgy összeállítani a 
költségvetést, hogy ez nem 
növekedett.

Sok a bizonytalanság

A 2012. évi költségvetés ösz-
szeállítását több bizonytalan-
sági tényező nehezítette és 
sajnos több negatív hatással 
kell számolni. Ilyen például, 
hogy a törvényi változások-
ból következően 2013-ban az 
általános iskolák működteté-
sét az állam átveszi, amely-
re fel kell készülni az önkor-
mányzatnak.
 Az önkormányzati rend-
szer teljes mértékű átalakí-
tására való felkészülés, a va-
gyonelemek átrendezése, a 
munkavállalók státuszában 
jelentkező változások is bi-
zonytalansági tényezők eb-
ben az évben.
 Hátrányosan érintette az 
önkormányzatot az áfakulcs 
kétszázalékos emelése, a mi-
nimálbér 93 ezer forintra és 
a szakmai bérminimum 108 
ezer forintra történő emelé-
se, valamint az infláció kö-
vetkeztében az energiaárak 
emelkedése. Rosszul hat a 
költségvetésre a gyenge fo-
rintárfolyam miatt jelentkező 
többletkiadás, a közcélú fog-
lalkoztatás feltételeinek rom-

lása, illetve a 2011. évi ter-
vezett bevételek elmaradása 
miatt a működési kiadások 
egy részének finanszírozása, 
amely a folyószámlahitel-ke-
ret terhére történt.

Támogatások,  
pénzeszközátadások

Az önkormányzati kiadá-
sok jelentős részét teszi ki 
az intézmények fenntartá-
sa. A csökkenő normatívák 
mellett a színvonal tartásá-
hoz, az épületek fenntartá-
sához is jelentős önkormány-
zati forrás szükséges.
 Az önkormányzat ebben 
az évben is ad támogatást a 
Monori Rendőrkapitányság-
nak, a Monori Roma Nemze-
tiségi Önkormányzatnak, a 
Jelzőrendszeres HSZG-nek, 
a Kistérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnak, 
a Főépítészi Társulatnak és 
a Terv Tanács részére.
 Működési célú pénzesz-
közátadással támogatja az 
MSE-t, a Polgárőrségeket, 
a Polgári Védelmet, és ismét 
biztosít a bizottságok alap-
jaira pályázati összegeket.

Két osztály indul min-
den iskolában

A képviselő-testület a 2012–
2013-as tanévben nem módo-
sítja a beiskolázási körzeteket. 
Az Oktatási, Közművelődési, 
Sport és Egyesületi Bizott-
ság javaslatára mind a négy 
általános iskola két első osz-
tályt fog indítani a követke-
ző tanévben.

Egyéb döntések

Elfogadták a 2012. évi köz-
beszerzési tervet. Annak el-
lenére, hogy szoros, takaré-
kos költségvetést fogadott el 
a testület, a megkezdett be-
ruházásokat folytatja, és élve 
a pályázati lehetőségekkel, új 
beruházásokat is indít.
 Módosították a polgármes-
teri hivatal, valamint az in-
tézmények alapító okiratait, 
továbbá lakás és ingatlan-
ügyekben hoztak döntéseket.
Márciusban az ünnepi ülé-
sen kívül soros ülést nem fog 
tartani a képviselő-testület, 
de soron kívüli egészen biz-
tos lesz, hiszen a folyamat-
ban lévő közbeszerzésekben 
dönteni kell. Legközelebb áp-
rilisban lesz soros ülés.

NL összeállítása

Megalkotott rendeletek
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta és kihirde-
ti a következő rendeleteit:
 11/2012. számú: Monor Város Ön-
kormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 4/2011. (II. 18.) számú rendelet 
6. számú módosítása.
 12/2012. számú: Monor Városi Ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. 
(IX. 27.) sz. rendelet módosítása.
 13/2012. számú: A személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, igénybevé-
tel szabályairól, valamint a fizetendő 
térítési díjak változásával összefüggő 
önkormányzati rendelet módosítása.
 14/2012. számú: A költségvetési és 
zárszámadási rendelet tartalmáról, a 
mellékleteiről és a szöveges indoklás-
ról szóló 1/2010. (II. 01.) számú ren-
delet módosítása.
 15/2012. számú: Monor Város Ön-
kormányzat 2012. évi költségvetése.
 16/2012. számú: A közszolgálati tiszt-
ségviselőkről szóló törvény elfogadásá-
val összefüggő helyi rendeletek módo-
sítása.
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Önkormányzati hírek

TÉRFIGYELŐK
Reszkessetek betörők!
Február végén hivatalosan is átadták az önkormányzat és a 
MÁV által kiépített térfigyelőkamera-rendszert, így a rendőrségi 
kamerákkal együtt immár a város 35 pontján figyelik a közrendet a 
monori kapitányságon kiépített központban, a nap 24 órájában.

Az eredeti tervekhez ké-
pest némi csúszással, 
de megkezdték mű-

ködésüket az önkormány-
zat által vásárolt térfigyelő 
kamerák is. A 16 térfigye-
lőt kiegészíti a MÁV által 
finanszírozott, az állomás 
területén elhelyezett három 
kamera is. A vasúttársaság 
ezeknek a tulajdonjogát és 
üzemeltetését is átadta a vá-
rosnak.

 – Olyan rendszer épült ki 
a városban, amely éjjel-nap-
pal lehetővé teszi a közterü-
letek figyelését – tájékoztat-
ta lapunkat Ugrin Dániel, a 
polgármesteri hivatal jegyzői 
irodájának vezetője. – A fej-
lett technika révén a közte-
rületen elkövetett szabály-
sértések és bűncselekmények 
egy esetleges bizonyítási eljá-
rásban is felhasználhatók. A 
kamerák éjjel is jó minőségű 

képet adnak, az objektívjük 
és a digitális technika révén 
pedig akár 46-szorosára is fel 
tudják nagyítani a beérkező 
képet, így a környezetük 200 
méteres körzetéről kiváló mi-
nőségű képet adnak. A kame-
rák 360-fokban elforgathatók, 
így a város minden fontos köz-
területe megfigyelhető a nap 
huszonnégy órájában. A ka-
merákban sem a fagy, sem a 
meleg nem tehet kárt, mivel 

beépített termosztáttal ellá-
tott fűtésük és ventillációjuk 
van. A fémborítású ház ellen-
áll a fizikai behatásoknak is.
 – Az önkormányzat bruttó 
34 millió forintot áldozott a 
kamerák kiépítésére – hangsú-
lyozta az irodavezető. – Mivel 
a rendőrség nem tudott embert 
biztosítani a térfigyelő-rend-
szer központjának üzemelte-
tésére, ezért ezt is az önkor-
mányzat finanszírozza, évente 
8 millió 640 ezer forinttal. Úgy 
ítéljük meg, hogy mind a be-
ruházásra, mind az üzemelte-
tésre fordított összeg megtérül, 
hiszen az elmúlt másfél évben 
a rendőrségi kamerarendszer 
is jól vizsgázott, valószínűleg 
ennek is köszönhetően csök-
kent a bűnözés a városban.

Papp J.

Ac
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di

Vác
i M
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ly 

u.

Váci
Mihályköz

Kutya-hegy

Malom-hegy

Temető-hegy

Forrás-dűlő

Téglagyári-dűlő

Békási-dűlő

01

02

03
16

06
07

08

09

10
11

12

13
14

15

04

05

D

L

A

C

EI

K

B
F

G

H

J

M

N

O

P

Q
R

S

ORFK által telepített kamerák
1. Ady E. utca x Kossuth L. utca
2. Kossuth L. utca x Mátyás király utca
3. Kossuth L. utca x Kistói út
4. József A. utca x Kisfaludi utca
5. Kossuth L. utca x Mátra utca
6. Petőfi S. utca x Dózsa Gy. utca
7. Ady E. utca x Móricz Zs. utca
8. Monor MÁV állomás
9. Móricz Zs. utca utca x Kistói út
10. József A. utca x Liliom utca
11. Liliom utca x Bocskai utca
12. Bajcsy Zs. utca x Liliom utca
13. Bajcsy Zs. utca x Csokonai utca
14. Gép utca x Malomhegy utca
15. Gép utca x József A. utca
16. Kossuth L. utca x Fillér utca

Az önkormányzat és a MÁV által
telepített kamerák
A Szent István park
B Forrás köz x Forrás utca
C Cinka Panna x Bercsényi utca
D Petőfi Sándor x Széchenyi utca
E Petőfi Sándor x Németh Ágoston utca
F Klapka utca (Pozsonyi ltp.)
G Bercsényi x Bocskai utca
H Dózsa György x Mátyás király utca
I Ady Endre x Dózsa György utca
J Csokonay x Acsády utca
K Kossuth Lajos x Nemzetőr utca
L Ady Endre x Erzsébet királyné u.
M Kistói x Halas utca
N Liliom x Nemzetőr utca
O Balassi Bálint x Krúdy Gyula utca
P Avar x Kistemplom utca
Q MÁV-állomás
R MÁV-állomás
S MÁV-állomás

„A kamerák 
360-fokban 
elforgatha-

tók, így szinte 
a város összes 

közterüle-
te megfigyel-

hető a nap 
huszonnégy 
órájában.”
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„Kezem-
be nyomták 
az érte járó 

pénzt, és még 
meg is di-

csértek, mi-
lyen ügyes 
vagyok.”

„Előfordult 
már, hogy ki-
sebb dolgok-
ban segítsé-
gére voltak 

egymásnak.”

Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, vajon igaz-e még, hogy kisvárosban mindenki ismeri 
egymást? Vagy már azt sem tudjuk, hogy a portánktól ötödik ház lakóinak mi a neve? Netán 
a közeli szomszédokat még ismerjük, de a többieket legfeljebb csak látásból? A válaszokból 
az látszott kiderülni, hogy alighanem az utóbbi nevezhető általánosnak manapság.

KÖRKÉRDÉS
Ismeri a szomszédjait?

Bartha László, mint ki-
derült, egy hosszú utcá-
ban lakik. Nem csoda, 

ha kérdésünkre azt válaszolta: 
inkább csak a közeli szomszé-
dokat ismeri, a távolabbiakat 
nemigen. Viszont a közelben 
lakók igen jó szomszédok. Elő-
fordult már, hogy kisebb dol-
gokban segítségére voltak, eb-
ből pedig sejteni lehet, hogy 
nagyobb bajban is számíthat-
nának egymásra.

 Pausch János szomor-
kásan legyintett, mondván, 
hogy körülötte már minden 

régi szomszéd meghalt. Pedig 
mind igen rendes ember volt 
– emlékezett a 80 esztendős 
Pausch úr – mindenben szá-
míthattak egymásra. A ré-
giek végleges elköltözésével 
a házakba új lakók kerültek, 
akikkel még nem volt módja 
megismerkedni, hiszen nem 
kopogtak be senkihez, hogy 
bemutatkozzanak – mesélte, 
megértően hozzátéve: de hát 
a fiatalok elfoglaltak, nem-
igen érnek rá a szomszédság-
gal törődni. Mire maguk is 
megöregszenek, megtapasz-
talják, milyen is ez: csupa új 
arcot látni a régi ismerősök 
helyén…

 Melis Pálnénak az édes-
apja is abba az utcába szü-
letett, ahol most élnek, de – 
mint mondta – azért mégsem 
tudná név szerint felsorolni a 
lakókat. Nagyjából azért isme-
rik egymást, a közeli szomszé-
dokkal pedig számíthatnak is 
egymásra – tudtuk meg, hi-
szen az ő édesanyja is átjár 

megetetni a szomszéd kutyá-
ját, ha a gazdának el kell utaz-
nia pár napra.

 Bürgés Istvánné nagy sze-
rencsének nevezte, hogy olyan 
rövidke utcában élnek, ahol 
mindössze hat család lakik. A 
szomszédok, akik többségük-
ben fiatalok, jó közösséget al-
kotnak. Megesett, hogy vala-
kinél elromlott valami, s amíg 
meg nem javították, magától ér-
tetődött, hogy átjárhat a szom-
szédokhoz, például vízért. Egy-
más gyerekeire is vigyáznak, ha 
úgy hozza a szükség – mesélte 
Bürgésné, aki szerint a jó szom-
szédság nagyon fontos.

Névtelen történet
Sokat elmond az idők, az emberi kapcsolatok 
változásáról névtelenséget választó olvasónk 
története, aki egy gyermekkori emlékével mutatta 
be, milyenek voltak annó a szomszédi kapcsolatok.

Ötven évvel ezelőtt – 
tízéves voltam akkor 
– kaptam egy cipőt. 

Gyereknek akkoriban egy 
cipője volt, azt addig hord-
ta, míg ki nem nőtte, vagy 
le nem szakadt a lábáról. Én 
beleszerettem abba a magas 

szárú, fűzős cipőbe, és bár 
anyám egyre csak kérdez-
gette, hogy nem nyomja-e 
a lábamat, biztosan jó-e, én 
azt feleltem: persze, pont jó! 
De már estére kiderült, hogy 
alig bírok benne járni, olyan 
szűk. Anyám akkor dühösen 

a kezembe nyomta a cipőt az 
utasítással: járjam végig a 
gyerekes szomszédokat, pró-
báljam eladni az új cipőt, kü-
lönben nem lesz másik. 
 Amikor elindultam, pon-
tosan tudtam, kikhez fogok 
bekopogni, hiszen minden 
környékbeli gyerekkel ismer-
tük egymást. Minden házban 
előadtam a történetemet, és 
ahol akadt éppen pénz ilyes-
mire – mert nem volt az mó-
dos környék, egyformán sze-
gény emberek lakták – ott 
minden korombeli gyerek 

felpróbálta a cipőt. A mi ut-
cánkban ugyan nem akadt 
gazdája, de a szomszéd ut-
cában – ahol szintén ismer-
tem mindenkit, és rólam is 
mindenki tudta, hol lakom 
és kinek a gyereke vagyok –, 
megvették a cipőt. Kezembe 
nyomták az érte járó pénzt, 
és még meg is dicsértek, mi-
lyen ügyes vagyok.
 Ma már az ilyesmi elkép-
zelhetetlen. Az unokámat 
a közeli boltba sem merik 
egyedül elengedni a szülei.

KZS

 Nagyjából ismerem őket – 
mondta Rendek István, aki 
negyven éve él ugyanabban 
az utcában. Csakhogy, miköz-
ben ő maradt, a szomszédság 
jó része kicserélődött, az elhalt 
öregek helyébe újak jöttek. Ve-
lük is jó a régi lakók kapcsola-
ta, hiszen rendesek, barátsá-
gosak – állítja Rendek István 
–, de azért ez már nem ugyan-
az, mint tíz-húsz évvel ezelőtt. 
Szerinte a régiek jobban össze-
tartottak, átjártak egymáshoz 
segíteni, ha nagyobb munka 
adódott, és egyébként is: „ az 
valahogy más volt”. 

 Veressné Rab Barbara 
és családja két éve költözött 
Monorra – tudtuk meg – és a 
költözésnél eleve fontos szem-
pont volt, hogy milyenek a 
szomszédok. Veressné sze-
rint erre már a házak álla-
potából következtetni lehet, s 
utólag bebizonyosodott, hogy 
ők jól választottak. Vannak 
a szomszédságukban időseb-
bek is, fiatalok is, s akikkel 
közülük már sikerült meg-
ismerkedniük, azokkal ba-
rátságos viszonyba kerültek.  
Még nemigen adódott alka-
lom, hogy a kölcsönös se-
gítőkészségüket is próbára 
tegyék – tudtuk meg – de 
bíznak benne, hogy ha úgy 
adódik, ez is jól alakul.

Koblencz Zsuzsanna

 Bartha László

 Pausch János

 Melis Pálné

Veressné 
Rab  
Barbara  

  Bürgés 
Istvánné  

  Rendek 
István 

„ Egymás 
gyerekeire is 
vigyáznak, 

ha úgy hoz-
za a szükség.”
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TISZTÚJÍTÁS
Hétfő a hangosaké, szerda a szótlanoké
Az már közismert Monoron, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mennyi mindent tesz  
a cigánytelepen élők életének megváltoztatásáért, hiszen az ügynek, súlyához illően, jó sajtója van. 
Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a máltaiaknak dolgozik egy önkéntes csoportja is a városban.

Hirdetés

„Tavaly ti-
zenhat kisdi-
ákot tudtak 
a szükséges 
tanszerek-

kel felszerel-
ni, ebben vál-
lalkozók is a 
segítségük-
re voltak.”

Szeretettel hívom  
a kedves olvasót a 

16. Európai Orchidea  
Kongresszus kiállítására 

Budapest, SYMA-csarnokba 
2012. április 12–15-ig.

Támogatóimnak, a monori Posta dolgozóinak, Huszty Tamásnak,  
Kárpáti Lászlónak, Kruchió Lászlónak, Seregély Lászlónak,  
a Régió Lapkiadónak köszönetem.                  Borzsák András

Huszonegyen vannak a 
máltaiak önkéntes cso-
portjában, s az idén 

éppen huszonegy éve, hogy a 
rászorulók megsegítésére vál-
lalkoztak. Tennivalójuk pedig 
olyan sok akad, hogy a husza-
dik évfordulót el is felejtették 
közben megünnepelni, ám ez 
is csak most, az idén aktuális 
tisztújításkor derült ki.
 A támogató szolgálat város-
központban lévő irodájában tar-
tották a tisztújító közgyűlést, 
ahová egyébként a hideg téli 
napokon sok helybéli is betért 
melegedni. Bár az iroda erre a 
célra igencsak alkalmatlan, nem 
utasítottak el senkit, hiszen ez 
volt az egyetlen hely, ahol forró 
teával, egy-egy túlélőkonzerv-
vel, fűtött helyiséggel tudták 
segíteni a fagyoskodókat.
 A máltaiak helyi önkéntesei 
nem csak a ruhagyűjtésben és 
-kiosztásban igyekeznek szolgá-
latára lenni a monoriaknak és 
a környékbelieknek, bár e te-
vékenységük a legismertebb. 
Raktárukat hetente kétszer ke-
reshetik fel a rászorulók, hogy 

ruhaneműt válogassanak ma-
guknak. Ez azonban mostantól 
némi reformálásra szorul. Azt 
tapasztalták ugyanis – hang-
zott el a közgyűlésen – hogy 
kinevelődött egy olyan közön-
ség, amely alkalomról alkalom-
ra megjelenik, s még ha épp 
nincs is szüksége ruhatárának 
pótlására, akkor is felpakol. Rá-
adásul egyre több jelzés érkezik, 
hogy a hazafelé úton „szelek-
tál”: ami szoknya, kabát, blúz 
mégsem tetszik neki, azt ka-
pualjakban, fák tövében, bok-
rok alján hagyja, szerteszét.
 Egyúttal az is kiderült, hogy 
újabban viszont már olyanok-
nak is szükségük lenne a hasz-
nált, de még jól hordható ru-
hákra, akik korábban nem 
szorultak rá ilyesmire. Csak-
hogy ők, a szótlanul nélkülö-
zők, nemigen merik felkeres-
ni a textilraktárt, hogy az ott 
ruhadarabokon civódó hango-
sak közt válogassanak. Ennél 
fogva a máltai önkéntesek úgy 
tervezik, a jövőben kissé szigo-
rítanak az eddigi renden, hogy 
civilizáltabb körülmények közt, 

bárki bátran fordulhasson hoz-
zájuk, ruhaügyben is.
 A közgyűlésen értékelték el-
múlt évi eredményeiket, mér-
legre tették gazdálkodásukat, 
s ismét kiderült: a rendelkezé-
sükre álló anyagiakkal jól sá-
fárkodtak, kapcsolataikat is 
gyarapították. Több száz élel-
miszercsomagot állíthattak ösz-
sze és osztottak szét ünnepek 
előtt a családoknak, öregek-
nek, gyerekeknek. Sikeresek vol-
tak jótékonysági koncertjeik, 
a rászoruló gyerekek számára 
szervezett monorierdői nyá-
ri táboruk ugyancsak. Az idei 
táborozásra Albertirsán kerül 
majd sor, az ottani evangéli-
kus egyházközség térítésmen-
tesen engedi át erre a célra  a 
vendégházát, amelyhez a gyere-
kek közt nagy népszerűségnek 
örvendő strand is közel van.
 Tavaly tizenhat kisdiákot 
tudtak a szükséges tanszerek-
kel felszerelni, ebben vállal-
kozók is a segítségükre vol-
tak. Rendszeresen látogatják a 
tápiószentmártoni idősek ott-
honát, ahol 16 olyan gondozott 

várja őket, akiket rajtuk kívül 
senki a világon nem látogat.
 Tartottak jótékonysági ru-
havásárt, vittek játékokat óvo-
dákba, bölcsődébe. Gyűjtötték 
karácsony előtt a monoriak ado-
mányait az egyik kereskedelmi 
egységben, s jóleső érzéssel ta-
pasztalták, mennyire segítőké-
szek voltak az itteni emberek is.
 Boros Odettenek, a csoport 
vezetőjének beszámolójából az 
derült ki: tevékenységük nem 
arról szól, hogy kapjanak egy 
kis pénzt vagy adományt, amit 
szétoszthatnak. Nagyon komoly 
munka van minden koncert, 
tábor, csomag, ebéd, minden 
egyes megmozdulásuk mögött.
 Csakhogy ezt, rajtuk kívül, 
még mindig kevesen tudják.
 A közgyűlés végeztével meg-
választották a küldötteket és 
a tisztségviselőket. Egyhan-
gú szavazással ismét Boros 
Odettnek szavaztak bizalmat 
a csoport vezetésére, akinek 
helyettese Bartók Istvánné 
lett, csakúgy, mint az előző 
ciklusban.

Koblencz Zsuzsanna

Bármilyen gerincproblémán 
szakszerű tudással segítek 

gyógymasszázzsal  
és csontkovácsolással.

Talpmasszázs diagnosztizálással.
Monoron és környékén megbeszélés alapján 

házhoz is megyek.

Edit  06-70/636-9179

Tabac 
Dohány, ajándék

Elektromos cigaretták, 
patronok, kiegészítők, 
széles választéka.
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

• Részletfizetési lehetőség
• Számítógépes gyakorlás
• Konzultáció
• Tankönyv CD-beszerzés
Megfelelő létszám esetén 
elméleti képzés helyben.

Érdeklődni: 06-20/771-8102,
06-20/9-427-367

Nőnapi akció nem csak nőknek!

Nőnapi akció nem csak nőknek!Kedvezményes jogosítvány 
minden kategóriában
(M, A, B, C, D, E)

„Jóleső érzés-
sel tapasztal-
ták, mennyire 
segítőkészek 
voltak az it-

teni em-
berek is.”

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft+áfa-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 80 Ft/m2+áfa-tól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com

Épületek
energetikai
 tanúsítása
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POLGÁRŐRÖK
A közös munka eredménye
Ötven rendezvény és sportesemény biztosítása, folyamatos jelzőőri tevékenység 
az Ady iskolánál, rendszeres éjszakai járőrözések és összesen 8435 óra 
szolgálat jellemezte a Monori Polgárőr Egyesület munkáját a tavalyi évben.

Telefon: 06-30/47-57-823

KonyhabúTorGyárTás
Expert-Tóth Kft.
2200 Monor
Vasadi út 1/b 
(A Shell benzinkút mögött)

3D 

látványterv

készítése

Az egyesület fő támoga-
tója tavaly is a Monor 
Városi Önkormányzat 

volt – hangsúlyozta Nagy 
Zoltán, a Monori Polgár-
őr Egyesület elnöke rendes 
éves közgyűlésükön előadott 
beszámolójában. – Szerve-
zetünk éves költségvetését 
a városi támogatáson kívül 
különböző pályázati pénzek-
kel, támogatásokkal és a sze-
mélyi jövedelemadókból fel-
ajánlott egy százalékokkal 
egészítették ki. Nagy segít-
séget jelentett a fémhulla-
dék begyűjtéséből származó 
összeg is, amely az egyesü-
let közel kétmillió forint  be-
vételének több mint negyedét 
adta. Nem volt olyan rendez-
vény, amin ne lettünk volna 
jelen, sőt más települések-
nek is besegítettünk, példá-
ul a Vecsési Káposztafeszt 
rendezvényen. Tavaly márci-
us 22-én írtuk alá együttmű-
ködési megállapodásunkat az 
Ady Úti Általános Iskolával, 
így azóta minden nap jelző-
őri tevékenységgel segítjük az 
áthaladást, reggelente az is-
kola előtt forgalmas gyalog-
átkelőhelyen. A munkában 
részt vesz az iskola „Mancs” 
csoportja is, akik szinte ifjú 
polgárőrként végzik a mun-
kájukat. Két éve kezdtük el 
a Monori Sport Egyesület 
sportmérkőzéseinek biztosí-
tását, sokszor nekünk volt 
köszönhető, hogy a focimecs-
cseken nem történt nagyobb 
összezördülés a szurkolók kö-
zött. Köszönöm a tagságnak, 

családjuknak és minden tá-
mogatónknak, együttműködő 
partnerünknek, hogy tavaly 
is eredményesen végezhettünk 
munkánkat.
 A tavalyi évben 1905 óra 
járőrszolgálatot adtunk, 225 
órán keresztül biztosítottunk 
rendezvényt és 165 órában vé-
geztünk jelzőőri tevékenysé-
get. Ez összesen 888 órával 
több volt, mint 2010-ben, mi-
közben csak hat fővel nőtt a 
létszámunk – összegezte be-
számolójában a 2011-es évet 
Nagy Orsolya. – Az elmúlt 
évben a rendőrséggel kialakí-
tott jó kapcsolatnak köszön-
hetően a közös szolgálatok 
száma jelentősen nőtt. A je-
lenlegi taglétszám 45 fő, ami 
ugyan több, mint tavaly, de 
egy ekkora városhoz képest 
még mindig nagyon kevés.
 – Az önkormányzatoknak 
juttatott állami források 1993 
óta folyamatosan csökken-
nek, jelenleg egy szervezeti 
átalakulás is zajlik az önkor-
mányzati szektorban. Ennek 

ellenére a polgárőrségek te-
vékenységét idén is a tavalyi 
évvel azonos módon tudja tá-
mogatni a város – mondta el 
a közgyűlésen részt vevő Po-
gácsás Tibor polgármester. 
 – Számításaink szerint 2013-
tól jobb helyzetbe kerül a vá-
ros, mert az állam olyan tevé-
kenységeket vesz át, amelyek 
eddig többe kerültek, mint 
amennyi normatívát kaptunk 
hozzá. Bízok abban, hogy a 
polgárőrség és a rendőrség kö-
zött továbbra is olyan jó lesz a 
kapcsolat, mint ahogy az elő-
ző évben volt, ehhez a város 
is minden támogatást megad.
 – A Monori Rendőrkapi-
tányság illetőségi területén 
tavaly 11 százalékkal csök-
kent a tudomásunkra jutott 
bűncselekmények száma, míg 
országos szinten 0,9, míg me-
gyei szinten 16,6 százalékos 
emelkedést mértek – mond-
ta Kelemen József kapitány-
ságvezető. – Ez a jó eredmény 
a közös munkának köszönhe-
tő, amelyben az önkormány-

zatnak, a polgárőrségnek és 
a rendőrségnek is szerep ju-
tott. Idén azonban nagy erő-
feszítéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy elkerüljük az 
emelkedést. Sajnos egyre több 
olyan ember követ el anyagi 
helyzete miatt szabálysértése-
ket, bűncselekményeket, akik 
eddig nem voltak a rendőrség 
látókörében. A baleseti sta-
tisztikánk is immár második 
éve javult. Idén mindenképp 
szeretnénk erősíteni a közte-
rületi jelenlétet, ennek kere-
tén belül kiemelten a körzeti 
megbízotti szolgálatot. Jelen-
leg egy ilyen munkakört töl-
tenek be állományunkban, de 
szeretném még kiegészíteni 
hárommal, mivel sok pozitív 
visszajelzést kaptunk.
 – Tavaly frissítettük a Mo-
nor Város Önkormányzatá-
nak Közbiztonsági Koncepci-
óját, és akkor is tapasztaltuk, 
milyen szerteágazó, soksze-
replős feladatról van szó – 
mondta Zsombok László, az 
önkormányzat Jogi, Ügyren-
di és Közbiztonsági Bizott-
ságának elnöke. – A város 
közbiztonsági stratégiájában 
kiemelt szerepe van polgárőr-
ségnek, ezért is írtuk alá az 
elmúlt napokban a megálla-
podásunkat, amely eddig csak 
szóban létezett a polgárőrség 
vezetőivel. 

JAP

Legyél Te is polgárőr!
Jelentkezni lehet keddenként 19 és 20 
óra között az egyesületi irodában (Mo-
nor, Deák Ferenc utca 12.), illetve a 
következő telefonszámon: 06-70-339-
9511. Lakossági bejelentés, jelentkezés: 
monoripolgarorseg@gmail.com. Szolgá-
lat elérhetősége: 06-70-459-7073 (csak 
szolgálatok alatt él).

Hirdetés

„A jelenle-
gi taglétszám 

45 fő, ami 
ugyan több, 
mint tavaly, 
de egy ekko-
ra városhoz 
képest még 
mindig na-

gyon kevés.”

 Együtt ün-
nepelték a pol-
gárőrök az el-
múlt év sikereit

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Kéthetes intenzív Kresztanfolyam indul

március 14-én és 19-én 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam
Érdeklődni lehet: 

TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu



MÁRCIUS 15.
Hervadhatatlan tulipánok  
Március 15-e – történelmi korszakoktól és politikai kurzusoktól függően 
– az utóbbi évtizedekben hivatalosan sokféle megítélésű napnak volt 
már minősítve. Míg 1945 után rövid időre Magyarország legjelentősebb 
ünnepe lett, 1951-ben ünnepnap voltát egyszerűen eltörölték.
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Kodály elveken alapuló zenés, dalos, 
hangszeres, játékos foglalkozás  
gyakorlott zenepedagógus vezetésével.
•  Ölbeli zenés foglalkozás a legkisebbeknek (0–1 éves korig)
•  Tipegő muzsika (1–4 éves korig)

Célunk:	 •		zenei	érdeklődés	felkeltése
	 •		egyenletes	lüktetés	és	ritmusérzék	kialakítása
	 •		hallás	és	éneklési	készség	fejlesztése
Monor,	Pozsonyi	ltp.	II/A	fsz.	4.	 06-30/290-6766

TÁ - TI - KA
ZENEKUCKÓ

Március 15-ét 1956 decemberében 
ismét ünneppé és munkaszüneti 
nappá tették, de 1957 márciusá-

ban már csak iskolai szünnappá nyilvání-
totta egy kormányrendelet (a veszélyesnek 
ítélt független, nem hivatalos – gumibottal 
is szétvert! – megemlékezések miatt). Utána 
egy ideig – Forradalmi ifjúsági napokként – 
össze próbálták vonni, és azonos jelentősé-
gűnek igyekeztek feltüntetni március 21. és 
április 4. igencsak más lényegű eseményei-
vel. Munkaszüneti nap 1989-től lett ismét, 
és csak húsz éve (1991-től) kapta vissza tel-
jesen  az újra megérdemelt hivatalos nem-
zeti ünnep rangját.
 Minden változás és erőszakos változtat-
ni akarás közepette azonban – ahogy ez a 
vallási ünnepekkel kapcsolatban is ugyan-
így volt – az egyszerű emberek igen nagy 
sokasága mégis megőrizte a márciusi forra-
dalom igazi lényegét, a maga módján em-
lékezve arra. Ahogy augusztus 20-át is – a 
legnehezebb időkben is – Szent István (és 
az új kényér) napjaként emlegették, és nem 
nagyon akaródzott számukra azt az 1949-
es alkotmány ünnepének érezni.

 Jó példa erre a monori ’48-as emlékmű – 
lapunkban már néhány éve ismertetett – ka-
landos története is, hogy különböző elemei 
hogyan kapták vissza foko-
zatosan megbecsülésüket. A 
megtalált, majd újrakészített 
zászlórúdtól az ellopott, majd 
újraöntött esküre emelt ké-
zen át a Kossuth-szobor fel-
újításáig. Ezekben is legin-
kább olyan magánemberek 
segédkeztek – utóbb már ön-
kormányzati támogatással –, 
akik fontosnak érezték Mo-
nor emlékhelye méltóságá-
nak visszaállítását.
 Ehhez persze lokálpatrió-
tának kell lenni, mint a ’48-
as emlékhely rendbehozóinak: 
pl. Kampfl Jánosnak, Berki 
Istvánnak, Soltész Péternek, Simorka Sán-
dornak, Troznai Istvánnak, Németh Lász-
lónak. Ahogy annak a „tulipánültetőnek” is, 
aki minden évben gondoskodik az emlékmű 
feldíszítéséről. Zákányi Zsuzsa ugyanis év-
ről évre – sajátjának érzett nemzeti ünnep-

től indíttatva – tulipánokat ültet a bíróság 
előtti zászlótartó bástyára. 2005-ben in-
dítványozta városunk vezetőinek, hogy ne 
csak a Kossuth-szobrot lepjék el a virágok 
és a gyerekek zászlócskái, hanem a bástya-
rész se árválkodjék díszítetlenül. Hivatalos 
támogatással évekig nemzetiszín zászlóval 
vonta körbe, és a  – Veres László tanár-
tól kölcsönkért – '48-as zászlók közül tett 
egyet a bástyára, egyet pedig a zászlórúdra 
helyezett. Azóta az emlékezés virágait szé-
pen, arányosan megfelezték. Mióta az ötlet 

kezdeményezője nyugdíjba 
vonult, továbbra is köteles-
ségének érezte, hogy gondos-
kodjon a tulipánok – immár 
magán – megrendeléséről és 
elhelyezéséről (már 3 éve). 
Mivel azóta elköltözött Mo-
norról – így a díszítést nem 
tudja személyesen vállalni –, 
megbízott egy kertészt (Gon-
da Jánost) azzal, hogy azok 
a tulipánok időre odakerül-
jenek. A választások évében 
még arra is ügyelt, hogy ak-
kor – kivételesen – jácint le-
gyen ott, nehogy a tulipánt 
bárki is pártjelképként értel-

mezhesse. Hiszen ha valaki, akkor ő – aki 
megírta a Monor egyetemes szimbólumai és 
a Monori kopjafák című könyvet – igazán 
ismerheti a másodlagos jelentések fontossá-
gát és veszélyeit is.

Bolcsó Gusztáv 

www.victofon.hu
a             -on is

ingyenes hallásszűréssel 
várjuk önt és családját!

SzakorvoSi rendelő   
2200 Monor, Balassa u. 1.

06-29/412-129 148-as Mellék

Sószoba
Cím:
Monor,  
Balassi Bálint u. 14.

Bejelentkezés:  
06-29/614-500

Nyitva:  
hétfő-péntek:  
6-tól 21 óráig

szombat-vasárnap:  
9-től 21 óráig

Sószoba nyílt  
a monori uszodában!
A sószoba  
használati díja  
alkalmanként:  
900 Ft/45 perc

A sószobát egyszerre két felnőtt,  
vagy egy felnőtt és két gyerek 
használhatja.
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Hirdetés

EMLÉK
„Emléke közöttünk otthonos?...”  

Több helyen is megemlékeztek a városban a kommunista diktatúra áldozatairól. 

A Monorért Baráti Kör öt évvel ezelőtt 
helyezett el emléktáblát a körzetünk-
ből malenkij robotra elhurcoltakra 

emlékezve (az egykori Ipartestület, a gim-
názium „B” épületének sétálóutcára néző 
falán). Azóta hagyományosan oda szervezi 
a város a Kommunista diktatúra áldozatai 
emléknapjára rendezett koszorúzást. 2007-
ben és az idén is az életben maradt áldoza-
tok nevében Kaldenekker Ferenc; illetve a 
kör elnöke, Gulyás László, nyugalmazott 
lelkipásztor, Monor város díszpolgára idéz-
te fel – változatlan hitelességgel – e korszak 
tragikus eseményeit és mához szóló tanul-
ságait. Az emlékezés érzelmi hatását mara-
dandóan gazdagította az, ami másnap – feb-
ruár 25-én – történt a Monori Református 

Nagytemplom gyülekezeti termében. A Ká-
roli Gáspár Református Egyetem nagykő-
rösi Tanítóképző Főiskolai Karának Kará-
csony Sándor Színpada mutatta ott be Egy 
huszadik századi krónikás ének című mű-
sorát. Az intézménynek a diákjai már 2008 
áprilisában is megajándékozták a monori kö-
zönséget – a nagytemplomban – a malenkij 
robotról szóló Tiszaladányi jeremiáda című 
emlékezetes előadásukkal. Az akkori össze-
állításukat a jelenlegi házigazda – Schaller 
Tamás lelkipásztor – is visszaidézte, annál 
is inkább, mivel az a konkrét történet csa-
ládjának is sok ismerősét érintette. Mostani 
dokumentum oratóriumuk Gulyás Lajosról, 
a levéli lelkészről, az ötvenhatos mártírról 
szólt. Aki igazi lelkészi hivatását a moson-

magyaróvári sortűz idején is gyakorolni kí-
vánta, ezért az ellenreformáció idején gálya-
rabságra ítélt protestáns prédikátorokhoz 
mérhető pokoljárást kellett végigszenved-
nie. 39 éves korában való felakasztása, jel-
telen sírba temetése, három hátrahagyott 
gyermekének árvasága láthatóan megérin-
tette a tíz szereplő diák érzelem- és gondo-
latvilágát is. Látszott, hogy hisznek benne, 
hogy a történet üzenetét továbbítaniuk kell. 
És ennek hiteles színpadra állításában nagy 
szerepe volt hazánk egyik – hosszú évtize-
dek óta – legelismertebb drámapedagógu-
sának, az író-szerkesztő-rendező: Debrec-
zeni Tibornak.
 Előadásuk rávilágított arra, hogy azokban 
a nehéz időkben „volt aki sírt, volt aki jajga-
tott, és volt aki hallgatott”. És arra is, hogy 
sokáig „elhallgató társadalom voltunk”. Vé-
gül – nem csupán Gulyás Lajossal, de sors-
társaival kapcsolatban is – ma is felteszi a 
kérdést: „Emléke közöttünk otthonos?”                                                    

B.G.

A Monor Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési, Sport és Egyesületi Bizottsága, valamint a 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a feladatkörébe tartozó támogatási alapokra.

PÁLYÁZAT
Megnyíltak a város támogatási alapjai

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és 
Egyesületi Bizottság kerete támogat-
ja azoknak a céloknak a megvalósítá-

sát, amelyek közművelődési, közgyűjteményi, 
művészeti feladatokat látnak el, különösen: 
a közösségi kulturális hagyományok és érté-
kek ápolását, a lakosság életmódjának javí-
tását szolgáló kulturális célok megvalósítá-
sát, a művészeti alkotómunka feltételeinek 
javítására, művészeti értékek létrehozásának 
és megőrzésének elősegítésére, nyári táborok 
támogatására, városi szintű tantárgyi (tör-
ténelmi, helytörténeti stb.) versenyek ren-
dezésére irányulnak.
 A Szociális és Egészségügyi Bizottság ke-
rete szociális, egészségügyi és gyermekvé-
delmi célokra használható fel.
 A pályázaton indulhat minden olyan szer-
vezet vagy pályázó, amely a pályázati kiírás 
valamelyik komponense szerinti területen, köz-
érdekű célból igényel olyan indokolt anyagi 

támogatást, amelyet Monor város közigazga-
tási területén belül kíván felhasználni. Ala-
pítvány a pályázaton nem indulhat.
 A pályázati űrlap a polgármesteri hiva-
tal 130-as számú irodában szerezhető be 
vagy letölthető a www.monor.hu honlapról. 
A pályázatot hiánytalanul kitöltött, a köte-
lező mellékletekkel ellátott pályázati űrlap-
pal együtt lehet érvényesen benyújtani. 
 A pályázathoz csatolni kell a bírósági be-
jegyzésről szóló végzést vagy a vállalkozói 
engedélyt, (Monor Város Önkormányzata 
fenntartásában működő intézmény kivéte-
lével) az alapító okiratot, amelyből kitűnik 
a pályázó szervezet képviseleti jogosultsága, 
a közhasznúsági bejegyzést igazoló okiratot.
 Amennyiben a szervezet korábban már 
részesült támogatásban, a felsorolt doku-
mentumok benyújtása mellőzhető abban 
az esetben, ha az előző támogatás óta el-
telt időszakban e dokumentumok tartal-

mát illető változás nem történt. Erről a 
pályázónak nyilatkoznia kell.
 Amennyiben a pályázaton gazdálkodási 
önállósággal nem rendelkező intézmény in-
dul, a pályázathoz csatolnia kell a pénzesz-
közeit kezelő szerv egyoldalú kötelezettség-
vállalását arról, hogy az elnyert összeget 
maradéktalanul a nyertes intézmény ren-
delkezésére bocsátja a pályázati cél meg-
valósítása érdekében.
 A pályázat során hiánypótlásra nincs le-
hetőség. A hiányosan benyújtott pályázat 
érvénytelennek minősül.
Beérkezési határidő: 2012. március 23.
 A pályázatokat a Monor Városi Polgár-
mesteri Hivatalhoz kell benyújtani, szemé-
lyesen a jegyzői iroda 130-as szobájába vagy 
a központi iktatóba, postán a 2200 Monor, 
Kossuth L. u. 78–80. címre. A pályázatok-
kal kapcsolatos bővebb felvilágosítás is itt 
kérhető.

Vállalkozók biztonságban
Munkavédelem, tűzvédelem, 
élelmiszerbiztonság, minő-
ségirányítás és a hozzájuk 
kapcsolódó dokumentáció, 
szabályzatok, oktatás, jog-
szabálykövetés…
 Kaszásné Králik Judit,  a 
12 éve alapított Judit Pont Bt. 
ügyvezetője, aki március elején 
nyitotta meg mérnöki tanács-
adó irodáját, abban segít, hogy 
e szavak hallatán ne álljon fel 
a cégvezető hátán a szőr, és ne 
érezze úgy, hogy folyamatosan 

a különféle felügyeleti szervek 
büntetésének árnyékában kell 
tevékenységét végeznie.
 – Nem szeretem ijesztget-
ni a cégvezetőket a bünteté-
si tételekkel – mondta Králik 
Judit –, éppen elég gondjuk 
van a vállalkozásuk irányítá-
sával. Úgy nem lehet jó dön-
téseket hozni, ha az embert 
nyomasztja valami. Ezt a ter-
het veszem le a vállukról, akár 
úgy is, hogy a helyszínen vég-
zem el munkámat, írom meg 

a szükséges dokumentumokat. 
A mottónk: mi nem papírhe-
gyeket gyártunk. Jelenleg  he-
tente három-négy napot töltök 
cégeknél, a többit az íróasztal-
nál. Így a cégvezető is látja, 
hogy nem előre gyártott pa-
pírokat kap a pénzéért, ha-
nem tevékenységre szabott, a 
jogszabályoknak mindenben 
megfelelő dokumentumokat. 
A munkámért felelősséget is 
vállalok, így megbízóim biz-
tosak lehetnek benne, hogy 
ha betartják, amiket megbe-
szélünk, a cégüknél minden a 
szabályok szerint működik.

 – Az ország minden pont-
jára hívnak, mivel nem csak 
egy szakterülethez értek. Így 
nincs egymásra mutogatás 
például a tűzvédelmis és a 
munkavédelmis között, hiszen 
összehangolom a két tevékeny-
ség előírásait – hangsúlyozta 
a szakember. – Egy esetle-
ges ellenőrzésnél én is ott va-
gyok, ahogy az oktatásokat 
is helyben végzem el. Termé-
szetesen azokat is várom az 
új irodámban, akiket esetleg 
már valamilyen szabálytalan-
ságon kaptak. Nekik is fogok 
tudni segíteni.  (x)

Elérhetőségek:
Kaszásné Králik Judit 
Cím: Monor, Petőfi 
Sándor u. 12.
Tel.: 06-20/426-6453
E-mail: kralikju@
gmail.com

Kaszásné 
Králik Judit 



Március  |  2012. 03. 06.  Monori Strázsa  |  13

Ajánló

kISGÉPBOLT  
és SZERVIZ

             A  Hasznos Társ Bt. kisgépszerviz  
és márkakereskedés „életének” új mérföldkövéhez érkezett. 
Idestova 8 éve áll a lakosság és a vállalkozók rendelkezé-
sére javítási és kiskereskedelmi szolgáltatással. Azért hogy 
jobb körülmények között, színvonalasabb és kényelmesebb 
szolgáltatásokkal fogadhassuk ügyfeleinket, mi is a Malom 
Centerbe költöztünk. Ezúton is köszönöm magam és a 
kollégáim nevében minden ügyfelünknek és vásárlónknak  a 
megtisztelő bizalmát. Nélkülük nem sikerült volna. Továbbra 
is arra törekszünk, hogy minél magasabb szintű szolgálta-
tásokkal és termékekkel állhassunk minden régi és leendő 
ügyfelünk szolgálatára. 

Elérhetőségeink változatlanok: 
Tel.: 06-20/433-88-71, 
Tel./Fax: 06-29/416-156 
E-mail: info@hasznostars.hu 
Web: kisgepboltesszerviz.hu

rattanbútor, 
gyékénybútor, 
kerti bútor, 
ágyak, matracok

Egyedi bútorok – ön elképzeli, mi megvalósítjuk!

TÖMÖR BOROVI FENYŐBÚTOROK EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL!

MaLOM cEnTER

Ötödik éve működő vállalkozásunk keretein belül 2011-ben 
nyitottuk meg kerékpárszaküzletünket Monoron.  
Mindannyiunk számára világossá vált, hogy olyan szaküzletre 
van szükségük a vásárlóknak, ahol minden kerékpárral kap-
csolatos igényükre megoldást találnak. Az üzlet kialakításánál 
fontosnak gondoltuk a minél szélesebb választékot, valamint 
az átlátható és tágas eladóteret. Mindehhez kiváló helyszínt 
találtunk a MALOM CENTER-ben.
Több mint száz négyzetméteren állandó 100 darabos 
kerékpárkészletünkből, valamint számtalan alkatrész-
ből és kerékpár-felszerelésből választhatnak az ide 
látogatók.
Főbb kerékpármárkáink: SCHWINN CSEPEL, NEUZER, 
MEDIAN, MAGELLAN, KOLIKEN, de ezen kívül több márkával 
van szerződésünk. Elektromos kerékpárok: SELLŐ, LOFTY.
Az itt vásárolt kerékpárokra teljes körű szervízelési és 
garanciális szolgáltatást nyújtunk.
Nyitva tartás: H–P: 8-18, Szo.: 8-13, V: Zárva
Tel: 06-29/414-499, e-mail: memo-bike@memo-food.hu

KERÉKPÁR

Móricz Zsigmond u. 5.

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek: 9–18, Szombat: 9–13

06-29/416-021 • 06-70/336-1838

w w w. ag y k i ra ly. hu

kisgépbolt és szerviz

MaLOM 
cEnTER
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FÜZES UTCA
Róka fogta csuka
Régóta megoldatlan kérdés a Füzes utcának  
és környékének a gondja, a dolgok jelenlegi 
állása szerint pedig nem is várható mindenki 
számára megnyugtató megoldás a közeljövőben.

A februári erős mínu-
szoknak biztosan örül-
tek a Füzes utcát nap 

mint nap használó monoriak. 
A fagyott talaj miatt ugyan-
is nem kellett a kerítésbe ka-
paszkodva kerülgetniük az 
utcányi széles pocsolyákat, és 
tiszta lábbelivel érkezhettek 
munkahelyükre, otthonukba. 
A tél azonban engedett szorí-
tásából, az olvadással együtt 
pedig ismét visszatért a több 
évtizedes probléma.
 Újságunk novemberi szá-
mában a képviselő-testüle-
ti hírek között adtunk hírt 
arról, hogy Lendvay Endre 
képviselő tolmácsolta a Füzes 
utca lakóinak panaszát. Esze-
rint az önkormányzat aszfal-
tos utat ígért nekik, viszont a 
telket, ahol az útnak épülnie 
kellett volna, megvásárolták, 
az új tulajdonos pedig a terve-
zett út helyén kerítést épített. 
A négy méter széles utcában 
esős időben szinte lehetetlen 
a közlekedés.
 Akkor Pogácsás Tibor 
polgármester válaszában el-
mondta, hogy a Füzes utca 
és környéke úthálózatának ál-
lapota régi probléma, mivel 
a terület tulajdonjogi hely-
zete nem tisztázott. Ebben 
szerepe van ugyan a város-
nak is, de a szálak még har-
minc-negyven évvel ezelőttre, 
a tanácsi korszakhoz nyúlnak 
vissza, amikor úgy adtak ki 
építési engedélyeket a környé-
ken, hogy előtte nem végezték 
el területrendezést. A jelenle-

gi helyzetben az utólagos sza-
bályozás nagyon bonyolulttá 
vált, ennek köszönhetően költ-
ségessé is, amit senki nem kí-
ván vállalni. A környéken a 
csatornázás befejeztével több 
helyen aszfaltozták volna az 
utcákat, de volt olyan tulajdo-
nos, aki ezt megakadályozta. 

Tíz éve nincs előrelépés

Novemberi lapszámunk meg-
jelenése után levélben kereste 
meg szerkesztőségünket Deák 
Gabriella, hogy részleteseb-
ben is foglalkozzunk a kér-
déssel, hátha a nyilvánosság 
ereje segíti az előrelépést az 
ügyben. Mint levele rámuta-
tott: nem csak a Füzes utcát 
érinti a kérdés, hanem a Nagy-
diófa, a Malomhegy és a Sző-
lőhegy utcát is. Az elmúlt tíz 
évben sorozatosan érkeztek az 
önkormányzathoz kérelmek, 
személyes megkeresések és a 
polgármester vezetésével már 
utcagyűlést is tartottak. Mind-
ezek ellenére nem történt elő-
relépés. Sőt, korábban az ott 
lakók pénzéből meddősóder-
rel stabilizált út is tönkrement, 
miután a csatornázási mun-
kálatok miatt fel kellett ásni 
az utcát. Akkor ígéretet kap-
tak arra a területen élők, hogy 
rendbe hozzák az utat, de ez 
a mai napig nem történt meg.

Áldatlan állapotok

A helyszínre látogatva tapasz-
talhattuk, hogy valóban ál-

datlan állapotok uralkodnak, 
pedig éppen enyhén fagyott. 
Mégsem volt nehéz elképzelni 
a Füzes utca elejét egy nagy 
zápor után, amikor az autók 
által kimélyített és tömörí-
tett kátyúkban összefolyik a 
víz. Száraz lábbal egész biz-
tos, hogy képtelenség végig-
menni a két kerítés között. 
 Az ott lakók közül Stiaszni 
Gézát és feleségét, Juditot ér-
tük otthon a Nagydiófa utcá-
ban. Mint mondták, nem csak 
az emberek cipője bánja, ha 
végig akarnak menni a Fü-
zes utca elején, de az autók 
futóműve is megsínyli a sok 
kátyút. Bár legalább autóval 
ki lehet kerülni a Füzes utca 
elejét, ha körbemennek a Ma-
lomhegy utca felé, bár arra-
felé sincsenek aszfaltozva az 
utcák. Ez az útvonal gyalogo-
san már akkora kerülő, hogy 
kevesen választják ezt a meg-
oldást, inkább a tócsák között 
próbálnak meg elindulni a bel-
város irányába. Mint mond-
ták, régen jobb volt a helyzet, 
amikor még szélesebb volt az 
utca, de a temetővel szemben 
megépült ház lakói egészen a 
telekhatárig vitték a kerítést, 
így még négy méter sem ma-

radt a két kerítés között. Mél-
tánytalannak érezték, hogy 
miközben a többi utcát folya-
matosan aszfaltozza a város, 
addig náluk még az útstabi-
lizálás sem történik meg.

Már hét éve aszfaltozták volna

Pogácsás Tibor polgármester 
egy több száz oldalas, témá-
val foglalkozó dossziéval fo-
gadott, amikor ellátogattam 
hozzá a Füzes utca problé-
májával kapcsolatban. Mint 
mondta, a polgármesteri hi-
vatal munkatársai már több-
ször nekifogtak a terület ren-
dezésének, de mindeddig nem 
sikerült olyan megoldást ta-
lálni, amely tiszta helyzetet 
teremtene.
 – A Füzes utca környéké-
nek gondjai nem új keletűek, 
még a tanácsi rendszerre, a 
70-es és 80-as évekre nyúlik 
vissza a történet – hangsú-
lyozta a polgármester. – Ak-
koriban a kevésbé tehetős 
emberek azon a környéken 
vásároltak telket és kijárták a 
tanácsnál, hogy építési enge-
délyt kapjanak rá, miközben 
a szabályozási terv még nem 
állt rendelkezésre. Ez termé-

Hirdetés

Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 

06-20/824-8823 • 06-30/395-4834

etterem@monorivigado.hu

janosovits@freemail.hu

Tartsa nálunk családi ünnepségeit, céges rendezvényeit!

                Válasszon hideg és meleg sültes tálainkból!

Márciusi 
ajánlataink:

Sült csülök  

pincegazda módra . . . . . . . . . . 990 Ft

Cordon bleu . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft

Rántott pontyszelet . . . . . . . . . . 990 Ft

Vegetáriánus tál  . . . . . . . . . . . . . 990 Ft

Gyros tál  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 Ft

Menü házhoz szállítás

www.monorivigado.hu

Március 31. szombat 

Magyarnótaest 

cigányzenével!

Magyaros vacsora  

2700 Ft/fő

„Régen jobb 
volt a helyzet, 
amikor még 

szélesebb 
volt az utca.”
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 Kátyúk kö-
zött botlado-
zó család a Fü-
zes utca elején

„Száraz láb-
bal egész biz-

tos, hogy 
képtelenség 
végigmen-

ni a két kerí-
tés között.”
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Közösség

Önkormányzati hirdetés

szetesen érthető volt részük-
ről, hiszen jól megközelíthe-
tő helyen, a városközponthoz 
közel, olcsón építkezhettek. 
Mire elkészült a terv, addig-
ra már annyira beépült a te-
rület, hogy a benne szereplő 
szabályozást már nem lehe-
tett egyszerűen végrehajtani, 
hiszen számos érdeket sértett. 
Jelenleg ahhoz, hogy rendezni 
tudjuk a helyzetet, el kellene 
végezni az úgynevezett útle-
jegyzési eljárást. E nélkül az 
érvényes jogszabályok szerint 
nem építhet utat az önkor-
mányzat, mivel nem kerülne 
tulajdonába az útnak helyet 
adó terület. A helyi építési 
szabályzat szerint az ingat-
lan megfelelő megközelítése, 
illetve használatának előse-
gítése érdekében kiszolgálóút 
és lakóút létesítése szükséges. 
Az önkormányzat kérelmére 
a kormányhivatal az ingat-
lan szükséges részét hatá-
rozattal lejegyezheti. Az in-
gatlan igénybe vett részéért 
a kisajátítás szabályai szerin-
ti kártalanítás jár. A kártala-
nítás összegét a kiszolgáló út 
megépítésével összefüggő te-
lekérték növekedés figyelem-
bevételével kell megállapítani. 

Az útlejegyzési eljárást már 
megpróbáltuk lefolytatni, de 
néhány lakó részéről falak-
ba ütköztünk. A területen 
ugyanis a földhivatalnál be-
jegyzett telekhatárok sok he-
lyütt az utca közepén talál-
koznak. Amikor arra kértük 
ezeket a tulajdonosokat, hogy 
az útépítésért cserébe mond-
janak le arról a telekrészük-
ről az önkormányzat javára, 
amelyeket egyébként is utca-
ként használnak az arra la-
kók, többüktől azt a visszajel-
zést kaptuk, hogy csak akkor 
teszik meg, ha piaci értéken 
megvásárolja tőlük a telek-

részt a város. Ez elfogadha-
tatlan volt az önkormány-
zatnak, hiszen egy aszfaltos 
utcában lévő telek sokkal töb-
bet ér, mint egy földes utcá-
ban lévő. Ez az értéknöveke-
dés pedig fedezte volna azt a 
kárt, amit a kisajátítás oko-
zott. Hangsúlyozom még egy-
szer, hogy egy olyan telekré-
szért kértek volna pénzt, ami 
jelenleg is utcaként funkcio-
nál, tehát valós értéket nem 
képvisel. A Malomhegy utca 
aszfaltozása 2005-ben példá-
ul néhány lakónak az ellenál-
lásán bukott meg.
 – Sajnos mostanra már ak-
kor sem tudnánk elvégezni az 
aszfaltozást, ha akarnánk – 
hangsúlyozta a polgármes-
ter. – Egyrészt azért, mert 
nem áll rendelkezésre az eh-
hez szükséges forrás, de ezt 
talán előbb-utóbb megolda-
nánk valahogy. A nagyobb baj 
az, hogy a területen sok ember 
vett fel jelzálog alapú hitelt. A 
kisajátításhoz módosítani kel-
lene ezeket a szerződéseket is, 
amelynek a költségét még át 
is vállalnánk indokolt eset-
ben. A bankok azonban jel-
lemzően nem járulnak hozzá 
ahhoz, hogy ezekben a szer-

ződésekben bármiféle módo-
sítás történjen. Ha egy-két 
problémás ingatlanról lenne 
szó, még valahogy megolda-
nánk a helyzetet, de jelenleg 
közel húsz olyan esetről tu-
dunk, amely ellehetetleníti a 
kisajátítást. Ahogy az ott la-
kók egy része, úgy az önkor-
mányzat is tehetetlennek érzi 
magát, mivel nincsenek meg 
az eszközei ahhoz, hogy ren-
dezni tudja a kérdést.
 A polgármester nem zár-
kózott el attól a felvetéstől, 
hogy a Füzes utca elejét au-
tóforgalom elől elzárt terület-
té nyilvánítsák. Ezzel meg-
szűnne a kátyúképződés és 
gyalogosan jól járható lenne 
a terület, az autósok azonban 
kénytelenek lennének kerülni 
a Bajcsy-Zsilinszky utca felé. 
Ha az ott lakók többsége tá-
mogatja ezt az elképzelést, ak-
kor csak kérvényezniük kell 
a polgármesteri hivatalnál. 
Szintén előrelépést jelenthet, 
hogy a városközpont-felújítás 
során képződő mart aszfaltot 
a földes utcák stabilizálására 
kívánja használni az önkor-
mányzat, így juthat belőle a 
Füzes utca környékére is.

Papp János

„A Malom-
hegy utca 

aszfaltozá-
sa 2005-ben 
például né-
hány lakó-
nak az el-
lenállásán 

bukott meg.”

 Az érin-
tett utcák: Ma-
lomhegy, Sző-
lőhegy, Füzes 
és Nagydiófa
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Hirdetés

Épületgépészeti 
szerelvények boltja

Kazánok, cirkók, radiátorok, acél-, 
műanyag- és rézcsövek. Minden ami 
a víz-, gáz-, fűtésszereléshez kell.

Cím: Monor, Kistói út 120.
Telefon: 06-29/415-176  

Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12

AKCIÓ!
   Szezonális   

kazán 

Pályázati felhívások
Monor Város Önkormányzata pályázatot hirdet az 

Ady Úti Általános Iskolában (2200 Monor, Ady Endre u. 48-52.),  
valamint a Kossuth Lajos Óvodában (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 37.)

intézmények vezetésére
Pályázati feltételek: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§-ban foglal-
taknak való megfelelés • büntetlen előélet • cselekvőképesség • magyar állampolgárság.
Előnyt jelent: legalább 5 év vezetői tapasztalat • közoktatás vezetői szakvizsga.
Pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot • az intézmény vezetésére vonatkozó 
programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel • 3 hónapnál nem 
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 
dokumentumok másolatát • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat 
véleményezésében és elbírálásában részt vevők megismerhetik.
Munkavégzés helye: 2200 Monor, Ady Endre u. 48-52., valamint a 2200 Monor, Kossuth L. u. 37.
A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól. A megbízás kezdő napja: 2012. 
augusztus 1-je. A megszűnés időpontja: 2017. július 31-e.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony, pedagógus munkakörben.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes mű-
ködéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 
vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. 
Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések 
tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával 
gyakorolja. Az intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény 
pedagógiai- és minőségirányítási programjának működéséért, a gyermek- és ifjúságvé-
delmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. 
A munkakört betöltő jogállását, illetményét és juttatásait a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, vezetői pótlékát a vonatkozó önkormányzati hatá-
rozat állapítja meg.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ honlapján történő megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. 07. 31.
A pályázatot zárt borítékban Monor Város polgármesteréhez kell benyújtani (2200 Mo-
nor, Kossuth L. u. 78-80.).
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás a 29/612-314, illetve 29/612-349 tele-
fonszámokon kérhető.
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Hirdetés

TAMÁS MEGMONDJA
A jog és a csoki
A civilizált társadalom jellemzője, hogy a 
többség által hatalomra juttatott kisebbség olyan 
normákat, vagyis magatartást meghatározó 
szabályokat kreál, amelyek betartása mindenkire 
nézve kötelező. Be nem tartásuk esetén szank-
ciókat lehet alkalmazni, amelyek haszna egyrészt 
erkölcsi, vagyis az állampolgár látja, hogy más 
hogyan járt pórul, másrészt anyagi, vagyis az 
elkövetőt akár a sárga földig lehet bírságolni.

A bírságból befolyt összeg-
ből aztán fent lehet tar-
tani a betartatásért fe-

lelős apparátust, és jól lehet 
lakatni azokat, akik szabad-
ságvesztés folytán kiesnek a 
mindennapok robotjából. Ha 
jók az információim, jelenleg 
hazánkban egy fogvatartott 
napi ellátása mintegy 8 ezer fo-
rintra rúg. Érdemes lenne ösz-
szehasonlítani az egy óvodásra, 
iskolásra jutó állami napi tá-
mogatással. Nos tehát a törvé-
nyek betartása bizony kötelező 
még akkor is, ha azokat eset-
leg nem ismerjük vagy nem ér-
tünk velük egyet. Szerencsére 
a hajdan előszeretettel alkal-
mazott karlevágás már csak az 

arab világban divatos, ezért he-
lyi tolvajaink megnyugodhat-
nak: zongoratudásuk csillog-
tatása elé nem épít gátat az 
állam. Persze a legjobb tör-
vény az, amelyet az emberek 
belső indíttatásból tartanak 
be, ezt hívja a szaknyelv ön-
kéntes jogkövető magatartás-
nak, ilyenkor az egyének atti-
tűdje sem tiltakozik, tehát nem 
okoz gondot jónak lenni. Nos 
igen, a jóság szubjektív foga-
lom, hiszen egy ismerősömhöz 
hasonlóan bizonyára a kedves 
olvasó is találkozott már olyan 
csokival, amely kívülről zama-
tosnak, ínycsiklandónak tűnt, 
de belekóstolva az íze, az állaga 
már csalódást okozott. Banális 

párhuzamot vonva megállapít-
hatjuk, hogy az emberek egy 
része is ilyen. Először kedves-
nek, szolgálatkésznek, szeretet-
re méltónak, becsületesnek tű-
nik, de közelebbről megismerve 
kiderül, hogy ez csak a felszín, 
a mélyben ott az áruló, a két-
színű, jellemtelen gazember.
 A következő történet fősze-
replőjére egyik negatív jelzőt 
sem lehet alkalmazni, ő az az 
állampolgár, aki nemhogy ön-
kéntesen követi a jogot, de az 
elvárhatón túl is segíti a ha-
tóságok munkáját. Egy fér-
fi ez év januárjának közepén 
hogy, hogy nem, de elvetődött 
a csévharaszti út környéké-
re. Ahogy dolga után nézett, 
emésztették a saját és a világ 
gondjai. Talán a végtörleszté-
sen gondolkodott vagy azon, 
hogy kell-e nekünk az Euró-
pai Unió, esetleg hogy mennyit 
fizessen be az államadósság-
csökkentő alapba, ez a törté-
net szempontjából nem is fon-
tos. Mindenesetre egyszer csak 
a látómezejébe villant egy öt-
ezer forintos. Nem látomás volt, 
Széchenyi gróf ott kacsintga-
tott az árokban, azt sugallva a 
jogkövetőnek, hogy vegyél, vi-
gyél. Az emberünk belső sze-

me előtt felvillanhatott egy 
tengerentúli utazás gondola-
ta, egy ingatlanbirodalom ki-
építése, új barátok a politikai, 
üzleti elitből, hatalom, bomba 
nők, erő, kapcsolat, napsütés 
és gondtalanság. Felderíten-
dő az ügy mélységeit, köze-
lebb ment álmai ötezreséhez 
és szemügyre vette jövője zá-
logát. Mint aki a Csomolung-
ma magasságából a Mariana-
árok éjsötét mélységébe zuhan, 
úgy érte a csalódás. A legna-
gyobb magyar ugyanis hiába 
ékesítette a bankót, az attól 
még hamis volt, mint azok az 
ígéretek, melyeket általában 
négyévente adnak közre gond-
terhelt arcú, esetleg önbizalom-
tól és tettrekészségtől csillogó 
szemű politikusok. Mérete és 
más jellemzői egyaránt azt je-
lezték, hogy az életvitele a kö-
vetkező napokban sem változik 
meg, ezért beletörődve az ügy-
be beballagott a kapitányságra 
és átadta a bankjegyet az ille-
tékeseknek. Tegyék a szívük-
re a kezüket! Önök közül há-
nyan adták volna le a hamis 
ötezrest ahelyett, hogy össze-
gyűrve visszadobták volna az 
árokba? Ha 11-nél többen je-
lentkeznek, megalakíthatják 

„Mint aki a 
Csomolung-

ma magassá-
gából a Ma-
riana-árok 

éjsötét mély-
ségébe zu-

han, úgy érte 
a csalódás.”

Monori Fiók: Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 77.  
Tel.: 29/410-396 • Fax: 29/415-910 • E-mail: monor@patriatakarek.hu

Hol helyezhetem el biztonságban 
a megtakarításaimat?

Fix éves kamat és EBKM**:

 7,50%
6 hónapra

Válassza a PÁTRIA
Takarékszövetkezetet!*

*A PÁTRIA Takarékszövetkezet a Monor és Vidéke,
a Pécel és Vidéke, valamint a Dél-Pest Megyei Takarék-
szövetkezet egyesülésével jött létre 2012. január 1-jén.

**Ajánlatunk 2012. január 16-tól, visszavonásig él. A 6 hónapos számlalekötésre bárki helyezhet 
el betétet. A kamat egy futamidőre érvényes. A betét lejáratát követően a tőke és a kamat vissza-
vezetésre kerül a fizetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési megbízást kell adni. Az 
új lekötésre a hatályos PÁTRIA Lekötött számlák hirdetménye érvényes. Lejárat előtti felmondás 
esetén a kamat 0 százalék. 

Kamatadó fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamatjövedelem után az adó mértéke 16%. 
Az adót a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be.

Fiókjaink elérhetősége: www.patriatakarek.hu

Monor egyik legforgalmasabb 
helyén, április elejétől  

egy bevezetett, jól működő, 
ügyfélkörrel rendelkező,  

kézi autómosó tulajdonosváltás 
miatt bérbeadó.

KÉZI AUTÓMOSÓ BÉRBEADÓ 
hosszú távra

Érdeklődni: 06-30/9-341-343

MEGNYITOTTUNK!

Nagyon kedvező árakkal várjuk

kedves régi és új vevőinket!

Új bébi és gyerekruhák,  
kiegészítők, sportos felnőtt ruházat  
(Fila, Nike, Reebok, S.Oliver, Playboy stb.)

Monor, Ady Endre u. 43.                 Nyitva: H–P: 8–17, Sz.: 8–12

Családi új és használt ruhakereskedés 

 Ezenkívül tartunk minőségi,  
válogatott használtruhát 
gyerek és felnőtt méretben.

„Önök közül 
hányan ad-
ták volna le 
a hamis öt-
ezrest ahe-
lyett, hogy 
összegyűr-

ve visszadob-
ták volna az 

árokba?”
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Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk

minden, ami víz-, gáz- és központifűtés-

szereléssel kapcsolatos valamint:

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  húzott és hengerelt vasáruk széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

Takarítson meg pénzt! 
Az ön igényeinek legjobban megfelelő árúcikket 24-48 

órán belül a legjobb áron beszerezzük és garantáljuk hogy 

máshol ezt a terméket nem tudja olcsóbban megvásárolni. 

Zárjavítás-szerelés 
helyszínen,  
azonnali  
kiszállással! 

Tel.: 06-30/415-3682

Víz-, gáz- és  

központifűtés-szerelés 

rövid határidővel 

Tel.: 06-30/415-3682  

Hirdetés

azt a focicsapatot, amely ta-
lán meg tudná verni az eszki-
mó fókavadászok öregfiú vá-
logatottját. Persze, néhányan 
azt mondhatják, hogy az egész 
nem életszerű. Nekik azt javas-
lom, hogy mélyedjenek el belső 
erkölcsi értékeik vizsgálatában 
és járják ők is a csévharaszti 
úti árkok titokzatos világát. 

Édes száj

Gyarló emberi tulajdonság a 
mohóság. Mindenből a legtöbb, 
a legjobb kell, és ha módunk-
ban áll beszerezni, be is sze-
rezzük, akkor is, ha igazából 
semmi szükségünk nincs rá. A 
fogyasztói társadalom addig fo-
gyasztott, amíg elfogyasztotta 
minden hátterét és tartalékát. 
A fogyasztásra viszont azért 
volt hajlandó, mert erre ösz-
tönözték, elhitetve azt, hogy 
az élet attól lesz jobb, ha mi-
nél többet fogyasztunk. Ha 
van egy almánk, akkor kettő 
kell, ha kettő van, akkor már 
legyen egy egész láda. Mert a 
szomszédnak is annyi van. Ta-
lán nem érjük el azt a szintet, 
amikor az egy darab alma is 
luxus lesz, egyelőre még min-
dig nagy sorok állnak a bevá-

sárlóközpontok pénztárainál 
és bár csökkenő mértékben, de 
javában fogyasztunk. Igazából 
megérthető, ha valaki olyan 
dolgokat halmoz fel ésszerűtlen 
mértékben, melyekre később 
szüksége lehet, ilyen például 
a konzerv vagy az üzemanyag, 
de hogy valaki miért szed össze 
95 édesítőszerrel teli dobozt, az 
már talány. Pedig éppen ennyit 
gyömöszölt a táskájába egy il-
lető január 6-án egy bevásár-
lóközpontban. Utánanéztem a 
neten, egy dobozban 650 da-
rab van, egy doboz fogyasztói 
ára 530 forint, az áfa emelése 
után. Felmerül a kérdés, hogy 
ha egy kávéban egy mohó ká-
véfüggő akár kettőt is elhasz-
nál, mikorra fogy el a 61 750 
apró édesítő? Ha mondjuk nap-
jában három kávét iszik, mert 
van elég tartaléka kávét vásá-
rolni, az azt jelenti, hogy 10 291 
napig gondtalanul élvezheti az 
ízeket. Ez nagyjából 28 év. Ta-
lán előrelátó volt, de lehet, hogy 
csak nagy a család, esetleg jó-
tékonysági célok lebegtek a sze-
me előtt, és sírós arcú, masza-
tos lurkók napját szerette volna 
felvidítani. Nem fog kiderülni 
az indok, az viszont bizonyos, 
hogy fizetni nem volt szándé-

kában. A pénztárnál borult a 
bili és a táska, mibe az édesí-
tőszereket tömködte. Az áru 
visszakerült a polcra, a rend-
őrök pedig újból megállapít-
hatták, hogy még nekik is tud 
újat mutatni az élet.

Hagyomány

Aki ragaszkodik a hagyomá-
nyokhoz, az tiszteli őseit és 
ősei kultúráját. Persze néha a 
hagyomány új keletű és egyén-
re szabott, sokszor ezt hívják 
megrögzöttségnek. Ez már 
néha pszichológiai eset, de a kö-
vetkező történet szereplői nem 
biztos, hogy ismerik ezt a nehe-
zen kiejthető nevű tudományt. 
Nem tudják azt sem, hogy mit 
jelent a recesszió, a kettős ál-
lampolgárság, az „ájemef”-ről 
is csak a valóság-show előtti 
híradóból hallottak. Jóval in-
kább földhözragadt fogalmak-
kal operálnak, úgymint pénz, 
fémhulladék, nagycsalád és 
ezek szinonimái. A páros szo-
ros rokoni kapcsolatban áll, bű-
nözői életmódjuk is összeköti 
őket és van egy közösen gya-
korolt, hagyományos tevékeny-
ségük. Időről időre felkereked-
nek és ellátogatnak a monori 

Volán-telep kerítéséhez. Figyel-
mesen terepszemlét tartanak, 
majd mikor nem látnak már za-
varó körülményt, akkor bemen-
nek a telepre és pakolnak. Fő-
ként fémtárgyakat, mert ezek 
eladási módját remekül ismerik. 
Mikor már roskadásig rakták 
szebb napokat és legális tulaj-
donosokat is látott kerékpár-
jukat, akkor elindulnak, hogy 
pénzzé tegyék a szerzeményt. 
Így teszik ezt évek óta, hiszen 
hagyományként űzik. Ami vi-
szont szintén hagyomány, hogy 
rendszeresen le is buknak ez-
zel. Most is. A rendőrök nem 
tudták nem észrevenni a nyi-
korgó drótszamarat vonszo-
ló párost, és feltettek néhány 
kérdést, melyekre nem volt ki-
elégítő hazugság. Az eljárás 
megindult, a lopott holmi visz-
szakerült a telepre, egészen ad-
dig, amíg a balszerencsés duó 
újfent fel nem kerekedik sze-
rencsét próbálni. Fura világ 
ez, és lesz még furcsább is, de 
vannak dolgok, melyek nem 
változnak soha. A csoki és a 
mohóság szeretete, illetve a ha-
gyományok tisztelete. No meg 
az, hogy mindig lesznek tolva-
jok. Minden szinten. 

Sipos Tamás

„A pénztár-
nál borult a 
bili és a tás-
ka, mibe az 
édesítősze-
reket töm-

ködte.”

„A rendőrök 
nem tudták 
nem észre-
venni a nyi-
korgó drót-
sza ma rat 
vonszo-

ló párost.”
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Helytörténet

MÚLT-KOR
A monoriak viselt dolgai – XLIV. Műveltség, színészet

 A Pesti  
Színház művé-
szei. Pesti 
Napló, 1927. 

A hajdani parasztember 
tánczenei hangszere a 
duda volt. Ez szólt a 

kocsmákban, a vásárokon, a 
tollfosztóban, a lakodalma-
kon, majd megjelent a hege-
dűs, a cigányzenész, a négy-
öttagú cigánybanda. Ebben 
az időszakban a nemzeti kul-
túra rangjára emelkedő mű-
veltség és életmód kialakító-
jává a köznemesség közepes 
birtokú, jómódú, viszonylag 
vékony rétege vált. Lakása-
ikban szőnyeg, függöny, óra 
„klavír” (pianínó) jelzi a fejlő-
dést. Házaikban az ebédlő, a 
nappali lett a társasági, a kul-
turális élet színtere.
 A vásárokban megjelenő 
színészek (csúfok, komédiá-
sok) mellett a 18. században 
Nagyenyed, Pápa, Debrecen 
kollégiumainak diákjai már 
a nép köréből származó dalo-
kat énekelték az iskolai színját-
száskor. Népies tréfálkozások 
keretében bomlasztották a kö-
zépkori szemlélet és magatar-
tás elavult kereteit. Ismertté 
válnak Shakespeare, Moliére, 
Racine, Cornielle, Lope de 
Vega legérettebb művei. Je-
lentkezik a nyugat-európai 
és az északi országokban ki-
bontakozó nemzeti színjátszás 
hatása. Hazánkban e kor vi-
déki életének jellegzetes típu-
sai megjelennek az irodalom-
ban (Pl. Csokonai Tempefői 
c. művének szereplőiben és 

Kisfaludy Ká-
roly színmű-
veiben), majd 
a diákszínpa-
dokon.
 Monoron a 
jobbágyfelsza-
badítást köve-
tően a kisbir-
tokosok egy 
kisebb hánya-
da – felismer-
ve a belterjes 
gazdálkodás 
szükségessé-
gét és előnye-
it – jómódú 
birtokos pa-
raszttá, pa-
rasztpolgárrá 
válik, gondol-
kodóbb és ta-
nultabb lesz. 
(Erről bőveb-
ben írtam a 
Monori Strá-
zsa 2009. évi 
12 . számá -
ban.) A pony-
vairodalom 
egykori olva-
sója felismeri 
a kereskedés, az ipar fontos-
ságát. Könyvtárában a kalen-
dárium mellett a szakkönyvek 
is megjelennek. A vasúti köz-
lekedés és a fővárosi rokonság 
előnyeit élvezve még a pesti 
színházak előadásaira is eljut.
 Pest-Buda-Óbuda az 1848-
as forradalom jóvoltából jogi-

lag az ország fővárosává válik, 
de ekkor még a lakosság két-
harmada német nyelvű. Ezért 
lett a német színház a társa-
dalmi élet fontos fóruma, ahol 
kibontakozhatott a társasá-
gi élet, s amely jó alkalmat 
adott a szórakozásnak, a toa-
lettek bemutatásának. Később 

A paraszti műveltséget a 18. században az egyházak alakították, rendszerint a pap volt a településeken 
az egyetlen tanult ember. Az egyszerű ember világába, az egyházi olvasmányok mellé még nem 
jutott el a világirodalom, a szerelmi költészet. Ezek a könyvek „rossznak, tisztátlannak” minősültek. 
Ugyanakkor Erdélyben, a fejedelmi udvarban már megjelentek az olasz táncosok, színészek, 
muzsikusok. Ismertté vált Balassi Bálint „Szép magyar komédiája”. Az Alföldön a 19. sz. elején még 
élt a régi hagyomány a pásztordalokban, katonadalokban, a kuruc kori dalokban és keservekben.

Tápok, takarmányok

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • kerteszboltmonor.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2400 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2350 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2300 Ft/20 kg
Süldő, hízó koncentrátum: 3600 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2100 Ft/20 kg

Vegyesdarák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben . Virághagymák, kaspók, virágládák .
Növényvédőszerek, öntözéstechnika .

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

a Népszínháznak és a Nemze-
ti Színháznak volt éveken át 
nagy sikere, s ez 1881-ben, az 
Operaház palotájának felépü-
lésével tovább fokozódott. 
 A monori nagyhivatalno-
kok és ügyvédek, kishivatal-
nokok és kisbirtokosok a fővá-
rosi színházakban elismerően 
megtapsolták Laborfalvi Róza, 
Tóth József és Szigeti József 
szereplését. Élvezték 1872-ben 
a Nemzeti Színház színpadjára 
lépő Jászai Mari, Újházy Ede, 
majd Blaháné Kölesi Lujza és 
Tamássy József páros játékát. 
Később a népszínművek ope-
rettekre váltottak; első prima-
donnáik: Hegyi Aranka, Pál-
mai Ilka, Küry Klára voltak. 
Az operaház kezdő kedvencei: 
Szilágyi Arabella, Ney Dávid, 
Takács Mihály, Kőszegi Ká-
roly. A színházakban elein-
te sok – németből, franciából 
kapkodva lefordított – harmad-
rangú színdrámát és bohóza-
tot mutattak be. De sor került, 
többek között, Csiky Gergely, 
Tóth Ede („A falu rossza” Mo-
noron is a műkedvelők kedven-
ce volt), Csepreghy Ferenc és 
Herczeg Ferenc színműveire is.
 Forrás: Hogyan éltek elő-
deink? Bp., 1980; A délibábok 
országa. Bp., 1976, Magyar 
Helikon; Monor és Vidéke, 
1882; Monorkerületi Lapok, 
1901–1912.

Dr. Dobos György, a hely-
történeti kör elnöke

Hirdetés
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Ajánló

MONOR

KISS OPTIKA

Monor, Városi piac 14.    Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szezon 
előtti  
nap-
szemüveg  
vásár!

Újdonság!   
Dioptriás 
sportszemüveg 
gyermekek részére.

akció!

Szemüvegkészítés és -javítás.
Computeres szemvizsgálat, 
kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

Fényre 
sötétedős 
és színezett 
változatban is.

Multifokális 
lencse

 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355  www.kh.hu 

a K&H az Év Bankja Magyarországon
 2011-ben a The Banker értékelése szerint  A mértékadó angol pénzügyi magazin elismerése azt jelenti, 

hogy pénzügyeid nálunk jó kezekben lesznek. Keresd fel fiókunkat, és ismerd meg megtakarítási terméke-
inket, hitelajánlatainkat, és számtalan pénzforgalmi szolgáltatásunkat.  dönts okosan!

karnyújtásnyira 
Tõled

Monor, 
Kossuth L. u. 71/a        

(06 29) 611 510

Esküvői vacsora és  
korlátlan italfogyasztás 
egész éjjel  8000 Ft/fő-től

Esküvői menü 
4000 Ft/fő-től
• Nincs terembérleti díj
• Nincs díszítési díj
• Nincs szervírozási költség
• és a szervezésben is segítünk

Monor, Ady E. 87–89. •  06-30/7130-733 
info@opartmonor.com  • www.opartmonor.com

OP-ART
ÉTTEREM és PANZIÓ

    március 8., 

                
április 12., május 10., 

                
                

        június 14., július 12., 

                
                

                
                

augusztus 9.,       

                
                

                
                

                
szeptember 13.

Minden hónap  

második csütörtökén 

torkos 

csütörtök!
Ajánlataink már 30 főtől érvényesek!

Légkondicionált étterem, nagy fedett 
terasz, ízléses belső udvar tavacskával, 

terjedelmes belső parkoló, szállás.

2012. 

  A tények 
feketén-fehéren:

Monor, Ady E. 87-89
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Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–12

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

820 Ft-tól ingyenes szállítással

Közeledik a húsvét. Tisztíttassa szőnyegeit  
már 820 Ft/m2-től háztól házig szállítással!
Függönytisztítás reklámáron!

Március 7. – Vigadó 
Pest megyei ifjúsági  
hangversenysorozat
Oravecz György – zongora és a Baross 
Imre Artistaképző Szakiskola növendékei

Március 9. 9 óra – Művelődési Ház
Babaruha börze
A Védőnői Szolgálat szervezésében

Március 10. 18 óra – Vigadó díszterem
Örömzene 
Gesztesi Károly és Pintér Tibor élő 
zenés estje világhírű slágerekkel.

Március 10. 13 óra – Művelődési Ház
Nagycsaládosok Monori  
Egyesületének közgyűlése

Március 10. 17 óra – Művelődési Ház
A Kalapos zenekar lemez-
bemutatója és táncház 
A Monori Strázsák Néptánc
Egyesület szervezésében

Március 14 – Művelődési Ház
Véradás

Március 15. – Kossuth-szobor
Ünnepi megemlékezés
Az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc eseményeiről. 

A Vigadó programjai Március 18. és 25. – Művelődési Ház
Egy csók és más semmi
A Merlot-társulat új bemutatója

Március 23. 14 óra – Vigadó 
Városi sakkverseny

Március 24. 16 óra – Művelődési Ház
Kolbászkóstoló és -verseny
Monori Lokálpatrióta Egy-
let szervezésében

Március 26. – Vigadó
Böjte Csaba ferences  
rendi szerzetes előadása

Március 29. – Vigadó
Takaró Mihály előadássorozata
Juhász Gyula

Március 30. – Vigadó
Pleszkán Frigyes emlékkoncert

Március 31.–április 1. – Művelődési Ház
Regionális „Ki Mit Tud?” elődöntő

Április 3. – Művelődési Ház
Kézműves-foglalkozás  
és Ludas Matyi mesejáték 

Információ, jegyrendelés  
a 06-29/413-212-es telefonszámon  
vagy a vigado@vigadokft.hu  
e-mail címen.  
Honlap: www.vigadokft.hu.

VITI-VETŐ
VETŐMAGKERESKEDÉS

Ct.: VITÁLIS ISTVÁN

Monor, 
Kistói u. 88.

Telefon: 
06-29/412-469 

06-20/9-625-984
E-mail: vitiveto@monornet.hu

Jön a tavasz!
Vetőmagok, műtrágyák  

széles választékban.

Nyitva: H-P: 800-1700, 
Sz: 800-1200

VISzoNTeLadókNak kedVezméNy!
az aluljáró és a „víz” nem akadály! Nyitva vagyunk!

Megrendelések megbízható, gyors teljesítése 18 éve működő üzletünkben.

Nevem a garancia: 
VITÁLIS = éLeTerőS

A 164/2008/XII.20-i FVM-rendelet szerint valamennyi, háromhónaposnál 
idősebb eb veszettség elleni védőoltása évenként kötelező! Az oltással 
egyidejűleg végre kell hajtani az ebek féreghajtó szerrel való kezelését is.

Az oltás és féregtelenítés költsége elővezetett ebenként
akciós áron 3500,- Ft.

•  Azon ebtulajdonosok, akik még nem rendelkeznek új eboltási könyvvel,  
az új könyv ára 500,- Ft.

• A háznál oltott ebeknél az oltás díja a kiszállás költségével emelkedik.
• Beteg vagy megfigyelés alatt álló állat nem oltható.

A veszettség elleni oltás elmulasztását a törvény 30 000 Ft 
pénzbírsággal büntetheti.

Értesítjük a lakosságot, hogy 
Monoron a 2012. évi, ebek kötelező 
veszettség elleni, összevezetéses 
védőoltását az alábbi időpontokban 
és helyeken végezzük:

EBOLTÁS2012

Március 23. péntek Tel.: 06-29/412-613
 9-11 óra Vásártér dr. Varga János
 14-16 óra Gazdakör dr. Varga János

Március 24. szombat Tel.: 06-29/412-724
 10-13 óra Attila u. 3. dr. Dudás Jenő
 14-16 óra Attila u. 3. dr. Dudás Jenő

Pleszkán Frigyes emlékkoncert
Március 30-án 18 órától koncerttel em-
lékeznek a két ével elhunyt Pleszkán 
Frigyesre. Közreműködik a Budapest 
Acoustic Quartett: Csepregi Gyula (sza-
xofon), Rátonyi Róbert (zongora), Gaver 
Ferenc (nagybőgő), Jeszenszky György 
(dob), Gyárfás István (gitár). A koncert 
közben vetítés Péterffy András Jazzem-
ber című portréfilmjéből. Belépőjegyek 
elővételben 1200, a koncert napján 1800 
forintért kaphatók.

Böjte Csaba Monorra látogat
Március 26-án Böjte Csaba ferences szer-
zetes 17 órától szentmisét tart a katoli-
kus nagytemplomban, 18.30-tól pedig a 
Vigadó dísztermében tart előadást. Ado-
mányokat a dévai gyermekotthon javára 
szívesen fogadnak a rendezvény szervezői.

Örömzene a Vigadóban
Gesztesi Károly és Pintér Tibor élő ze-
nés estet ad március 10-én 18 órától a 
Vigadó dísztermében, ahol nosztalgikus 
magyar musical- és popslágerek, vala-
mint világhírű örökzöld dallamok hang-
zanak el. Belépő elővételben 1900 Ft, 
a helyszínen 2400 Ft.
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„A szakosz-
tály a to-

vábbfejlő-
désre minden 

lehetősé-
get biztosít.”

A 110 éves Monori Sportegyesületnek az utóbbi években a taekwon-do az egyik legeredményesebb szakosztálya.  
A hazánkban 1977-ben induló sportágnak 25 esztendeje volt körzetünkben az első alakuló edzése a vasadi kollégiumban, 
Bolyán Antal kezdeményezésére. Tavaly pedig 20. évfordulója volt, hogy az MSE-ben gyarapítják a trófeák számát.

TAEKWON-DO
Az önvédelem sikeres monori „művészei”

 A legered-
ményesebb mo-
nori taekwon-
do-versenyzők

Az utóbbi évtizedben 
már világbajnokságról 
is – sőt a három utolsó 

Európa-bajnokság mindegyi-
kéről egyre fényesebb – ér-
mekkel tértek haza a monori 
taekwon-dósok.
 E sportág koreai eredetű el-
nevezésében a „tae” lábtech-
nikát (rúgást), a „kwon”  kéz-
technikát (ütést), a „do” pedig 
művészetet, utat, módszert je-
lent. A név tehát így összegez-
hető: az önvédelem művészete. 
Hogy miképpen sikerült Mo-
noron is ezt ilyen magas szint-
re fejleszteni, erről tettük fel 
kérdéseinket Lódi Istvánnak, 
aki 2003 óta elnöke e szakosz-
tály ötfős vezetőségének.
 Ő négyévi hobbikaratés 
múlt után véletlenül került 
kapcsolatba a taekwon-dóval. 
Leánya osztálytársának – Bo-
lyán Antal fiának – hatására 
kapott kedvet e sporthoz. Az 
aggódó atyai tiltakozás elle-
nére azután nem csak Vivi-
en maradt állandó résztvevője 
az edzéseknek, hanem követ-
te őt testvére, Levente, majd 
a család harmadik gyermeke 
is. Jó példája ez a szakosztály 
közösséget összetartó vonze-
rejének, családias légkörének. 
A Jávorszki testvérek mellett 
itt van a három Korsós, és 
Hajdú Marci (édesapjukkal), 
valamint a Lukács lányok is. 
Az évek óta lelkes szülők a 
többnapos versenyekre is le-
utaznak, megosztva a csapat-
tagokkal azt, amit „doppingo-
lásukra” sütöttek-főztek.
 A segítő háttér és a szorga-
lom már az új évezred előtt is 
kinevelt a klubban olyan ki-
emelkedő versenyzőket, mint 
Szombati Marianna (piros öv, 
fekete csík) és Nánai Katalin 
(piros öv). A nemzetközi mér-
céjű sikerek 2004-ben kezdőd-
tek, amikor az olaszországi vi-
lágbajnokságon például Bíró 
Márk egyéni és csapat ifjúsági 
erőtörésben 2. lett. 2005-ben 
Jávorszki Veronika ifjúsági 
csapat erőtörésben európa-
bajnoki aranyérmet szerzett. 
Az ekkortól egyre jobban be-
érő generáció (Herczeg Ta-
más, a Jávorszki testvérek, 
Rigó Pál, Leichter Lilla, Lódi 

Vivien, Lukács Marianna, 
Csipesz Sándor) azután fo-
lyamatosan szállította a di-
ákolimpiai és magyar bajno-
ki címek mellett a nemzetközi 
versenyek érmeit is.
 Szakmailag fordulópontot 
jelentett a szakosztály életé-
ben, amikor – 2008 január-
jától – sikerült vezetőedző-
nek megnyerni azt a Fül pesi 
Tibort (ötdanos nemzetközi 
mestert), aki a magyar ITF 
taek won-do válogatott szövet-
ségi kapitánya is. Már abban 
az évben – a szlovákiai Pre-
sov ban – Lukács Marianna és 
Lódi Vivien küzdött az első-
ségért a döntőben. A 2008-as 
felnőtt és ifjúsági Európa baj-
nokságon (Wroc lawban) a ma-
gyar válogatottnak 4 monori 
tagja volt. Ott Vivien küzde-
lemben a 2., Borsai Szandra 
és Leichter Lilla pedig 3. lett.
A 2009-es Eb-n – a spanyol-
országi Benidormban – Vivi-
en a spe ciáltechnikai törésben 
bronzérmet szerzett. Ugyan-
abban az évben kiemelkedő 
esemény volt még – Lublinban 
– az Európa-kupa. Ezen 18 or-
szág 800 versenyzőjéből 5 mo-
nori volt a magyar válogatott-
ban (Lódi Vivien és Lukács 
Marianna mellett Bokros Ta-
más, Csipesz Sándor és Rigó 
Pál). Vivien győztesként, Bok-
ros Tamás bronzéremmel jött 
haza, az ifi fiúk pedig a csa-
patküzdelemben ezüstöt har-
coltak ki, abban a mezőnyben, 
ahol kategóriánként 50-70 ver-
senyző indult. 
 Minden idők legjobb nem-
zetközi versenyeredményét a 
monoriak 2010-ben érték el a 
svédországi – skövdei – Eb-n. 
Itt Lódi Vivien egyéni ezüst 
és csapat arany, Rigó Pál és 
Bokros Tamás ugyancsak csa-
pat aranyérmet tudott nyerni. 
Minden bizonnyal hozzájárult 
a sikerhez az „Érik a szőlő” is… 
Az a lelkesítő népdal, amit a 
magyar szurkolók az utóbbi 
időben a nemzetközi verse-
nyeken kórusban énekelnek.
 Mindezek után érthető, 
hogy az utánpótlásra – akik 
közül többen is álltak már a 
dobogó legfelső fokán – ösz-
tönzően hatnak e szép ered-

mények. Értékvesztő vilá-
gunkban e mesterek jó példák 
a fiatalabbak számára. Lódi 
István szerint a 12-14-15 éve-
sek talán még eredményeseb-
bek lehetnek majd. Nagy öröm 
a vezetőknek, hogy jó képes-
ségű, továbbtanuló gyerekek-
kel foglalkozhatnak, és hogy 
a Jó tanuló, jó sportoló cím-
re minden évben több jelölt-
jük is van. 
 A szakosztály a továbbfejlő-
désre minden lehetőséget biz-
tosít. A szakmai felkészítés 
fontos része például minden 
évben a 10 napos edzőtábor. 
Az alapok, az eszközök és az 
utaztatás biztosítását ezúton 
is köszöni e szakosztály Mo-
nor Város Önkormányzatá-
nak és az MSE vezetőségének. 
A rendezvényekhez viszont 
évek óta még többen hozzá-
járulnak. A KEFA-Brush Kft. 
például nem csak anyagilag, 
hanem – Korsós István ügy-
vezető személyében – aktív 
segítőként is. Hasonlóképpen 
sokat jelent a szakosztálynak 
a Herczeg család és a Tanya 
Csárda értékes támogatása. 
Mindezeknek is köszönhető, 
hogy sikeres itteni országos 
versenyek megszervezése után 
– amin 2008-ban például 200-
an vettek részt – a szövetség 
versenynaptárába bekerülve, 
az idén már a 3. Monor Ku-
pát rendezhetik meg, minden 
korosztály indulásával.
 A taekwon-do talán a leg-
összetettebb harcművészeti 
ág (bázis és formagyakorla-
tok, formai és szabad küzde-

lem, valamint töréstechnika 
és önvédelem képezik része-
it). Mindebben több mint 40 
gyerek és felnőtt edz itt rend-
szeresen, 6-tól 46 éves korig. 
Nem csupán a versenyekre 
készülve, hanem az önvédel-
mi készség, a koncentráció és 
a kitartás elsajátítása, és az 
egészséges életmód gyakorlása 
miatt is. A 17. éve taekwon-
dózó Rigó Pál szerint ez egy 
életforma. Aki ide jár, nem 
a kocsmában tölti az idejét, 
itt barátokat lehet szerezni, 
tartós emberi értékeket lehet 
gyarapítani.
 Aki kedvet kapott mindeh-
hez, csatlakozhat a szakosz-
tályhoz a következő elérhető-
ségeken. Elnök: Lódi István, 
(30) 856-3202. Edzések helye: 
Monor, Jászai Mari Általános 
Iskola tornaterme. Edzések 
időpontja: keddtől csütörtö-
kig 18-tól 20 óráig, pénteken 
19.30-tól 21 óráig. Érdeklődni 
lehet telefonon, illetve az edzé-
sek helyén és időpontjában.

Bolcsó Gusztáv 

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva tartás: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12

Kis- és kedvtelésből tartott állatok teljes körű belgyógyásza-
ti, sebészeti ellátása, védőoltások, vér-, vizelet-, bélsárvizs-
gálatok, parazitológiai laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

06-29/411-717  • www.monoriallatorvos.hu
Veszettség elleni oltás és mikrochip- 

beültetés rendelőnkben folyamatos!
Kövesse a facebookon is: 

http://www.facebook.com/
MonoriAllatorvos

Hívásra – telefonos egyeztetés után – házhoz megyünk.
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Egy úszónk a döntőben

Tőlünk északra fekvő orszá-
gokban később indul a ta-
vasz, ezért Magyarországon, 
Monoron indul a szabadtéri 
motocross-versenyek sora. A 
rendezvényt évek óta nagy 
külföldi érdeklődés kíséri. Ta-
valy 35 külföldi sztárvendég 
tette tiszteletét a városban, 
köztük sokan világ- és Eu-
rópa-bajnoki futamok állan-
dó résztvevői. Az esemény-
nek helyi résztvevője is lesz, 
ugyanis a 450 cm3-es király 
kategóriában a profi verseny-
zők között Vladár Péter az 

egyik legjobb csapat, a Ka-
wasaki Racing Teamhez írt 
alá szerződést. Ha kíváncsiak 
rá, hogy miként áll helyt az 
ifjú versenyző 
az európai él-
sportolók kö-
zött, akkor 
látogassanak 
ki a Monor és 
Monorierdő 
közötti nem-
zetközileg is 
elismert pá-
lyára. A ver-
seny időpont-

Sikeresen képviselték iskolájukat a Monori 
SE úszói a Pest Megyei Úszó Diákolimpián.
 Január 28-án, szombaton a százhalom-
battai Kiss László Sportuszodában 69 pest-
megyei iskola több mint 450 diákja részvé-
telével zajlott az úszó diákolimpia megyei 
döntője, ahonnan az első helyezettek az or-
szágos döntőbe kvalifikálták magukat. Mo-
norról 3 iskola nevezett a megyei döntőbe 
(Ady, Jászai, JAG ), egy MSE-s úszó pe-
dig Maglódról vett részt a versenyen.

Hamarosan érkezik a DIGI Monorra!

A DIGI idén Monor városában folytatja hálózatbővítési beruházásait, így rövid időn belül a legtöbb háztartásban elérhetőek lesznek a távközlési vállalat magas 
színvonalú és megbízható szolgáltatásai. 

A DIGI Kft. a fejlesztések mellett nagy hangsúlyt fektetett legújabb akciós ajánlatának kidolgozására is, melyben rendkívül kedvező feltételekkel biztosítja a már jól 
bevált, kábeltévét, szélessávú, korlátlan internetet és alacsony havidíjú telefonszolgáltatást magába foglaló csomagját. 

Az „Okos csomag” legfőbb előnye, hogy meghatározott hűségidő vállalásával az előfizetők 10%, illetve 30%-os havidíj kedvezményben részesülnek az akció teljes 
időtartama alatt. Két év hűségidő aláírásával - a választott csomagtól függően – akár hét havi előfizetői díjat is megspórolhatnak, ami közel 50.000 Ft megtakarítást 
jelenthet. 

Most megéri kiszámolni! 

A DIGI szolgáltatásai árban és minőségben is kiváló alternatívát jelentenek a lakosság és a vállalkozások számára egyaránt. A DIGI Kft. delegált üzletkötő munkatár-
sai a következő időszakban az összes érintett lakost felkeresik, segítenek a legmegfelelőbb csomagok kiválasztásában és elvégzik a szerződéskötéssel kapcsolatos 
adminisztrációt is. 

A DIGI-ről:
A DIGI cégcsoport Közép-Európa meghatározó telekommunikációs vállalata, melynek magyarországi leányvállalata, a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 2000-ben alakult. 
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően jelentek meg triple-play szolgáltatásai: kábeltévé, internet és telefon egyben. Az igazi áttörést azonban a műholdas televízió 
szolgáltatás elindítása hozta meg. 2011-ben a vállalat portfoliója tovább bővült a nagyobb szabadságot és kötetlen internetezést biztosító mobilinternettel.  A DIGI előfizetőinek 
száma máig folyamatosan nő, mellyel párhuzamosan a cég piaci részesedése is tovább emelkedik. Jelenleg a teljes becsült piacra vonatkozóan és valamennyi technológiát 
figyelembe véve a második legnépszerűbb távközlési szolgáltató hazánkban, műholdas szolgáltatása piacvezető.

www.digi.hu infovonal: 1272

10%-os havidíj kedvezmény 30%-os havidíj kedvezmény

CSOMAGOK
(TV  Internet  Telefon)

PARAMÉTEREK
(TV csomag1  Internet csomag2  Telefon)

AKTUÁLIS LISTAÁR 1 ÉV HŰSÉG HAVIDÍJ/HÓNAP 2 ÉV HŰSÉG HAVIDÍJ/HÓNAP

DIGI+  StartNET  telefon 60/85 csatorna  20/10 Mbit/s  telefon 6.000 Ft/hó 5.400 Ft/hó 4.200 Ft/hó

DIGI+  BaseNET  telefon 60/85 csatorna  40/20 Mbit/s  telefon 7.000 Ft/hó 6.300 Ft/hó 4.900 Ft/hó

DIGI+  TopNET  telefon 60/85 csatorna  80/25 Mbit/s  telefon 8.000 Ft/hó 7.200 Ft/hó 5.600 Ft/hó

ELÉRHETŐ MEGTAKARÍTÁS*: TÖBB, MINT 1 HAVI DÍJ TÖBB, MINT 7 HAVI DÍJ

1.	A	TV	csomagok	analóg/digitális,	illetve	HD	csatornáit	jelöli.	
2.	Garantált	le-	és	feltöltési	sávszélesség	4/2	Mbit/s	StartNET	csomag	esetében,	6/3	Mbit/s	BaseNET	csomag	esetében	és	8/4	Mbit/s	TopNET	csomag	esetében.	
*	Ezt	a	megtakarítást	Ön	akkor	éri	el,	ha	a	vállalt	egy	vagy	két	év	futamidő	alatt	havidíj-fizetési	kötelezettségét	teljesíti	és	szerződése	más	okból	nem	szűnik	meg.	

Az	akció	2011.	szeptember	20-tól	visszavonásig	érvényes.	Az	árak	az	ÁFA-t	tartalmazzák.	A	családi	házas	(FTTH)	övezet	egyes	területein	műszaki	okokból	a	televíziós	csomagban	kizárólag	a	DIGI+	csomag	érhető	el.	
A	tájékoztatás	nem	teljes	körű,	további	részletek	a	1272-es	telefonszámunkon,	személyes	ügyfélszolgálatainkon,	vagy	a	www.digi.hu	weboldalon.

20120301-monor_210x148.indd   1 2012.03.01.   9:45:27

Nemzetközi motocross Monoron

 Eredményeink: Ady Úti 
Ált. Isk.: Ladányi Fanni 
17. (50 m gyors), 14. (50 m 
hát), Mikola Bence 12. (50 
m gyors), 16. (50 m mell), 
Ponyi Patrik 1. (50 m mell), 
Leé Ádám T. 3. (100 m pil-
le), 6. (100 m gyors).
 Jászai Mari Ált. Isk.: Ko-
vács Patrik 7. (100 m gyors), 
4. (100 m pille), Kovács Eszter 7. (100 m 
gyors), 9. (100 m mell).
 József Attila Gimnázium: Tóth Dani 
3. (100 m mell), 4. (100 m gyors), Mészá-

ros Kristóf 3. (100 m gyors), 
Bacskai Csilla 5. (100 m hát), 
6. (100 m gyors).
 Maglód Ált. Isk.: Siklósi 
Lilla 8. (50 m gyors), 5. (50 
m mell).
 A legjobb eredményt 
Ponyi Patrik MSE-úszó, az 
Ady iskola tanulója érte el, 
50 m-es mellúszásban me-

gye bajnoki címet szerzett, ezzel az ered-
ménnyel bekerült az országos döntőbe, 
amit 2012 márciusában Székesfehérváron 
rendeznek.

Újra jön a kisvonat!
A monori gyerekek több alkalommal 
utaztak már december 6-án a Mikulás-
vonaton. Április 4-én 14 órától viszont 
már tavasszal is élvezhetik a vonato-
zást a városban, hiszen a Vigadó elöl 
indul a „Nyuszi-járat”. A Móricz Zsig-
mond utcai 100 Ft-os bolt és a Spar-
áruház parkolójában vidám ugrifülesek 
várják majd az utazókat. 
 A Nemzetőr Általános Iskola szülői 
munkaközössége, a polgárőrök – Nagy 
Zoltán vezetésével, a Vigadó munka-
társai, a 100 Ft-os bolt és a Spar-áru-
ház dolgozói, valamint a Nyerges Pan-
zió szeretettel várnak minden kedves 
utazni vágyót.

ja: március 25. (vasárnap). 
Az edzések reggel 9 órától, 
a versenyek 13 órától kez-
dődnek.
 A belépőjegy ára: 1000 Ft/
fő, gyermeknek és diákoknak 
ingyenes.
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Monoron, új 1-3 szobás társasházi lakások 
eladók, energiatakarékos technológiával, ala-
csony fenntartási költségekkel (NINCS GÁZ-
SZÁMLA), kedvező hitellehetőséggel. Teljes 
körű ügyintézés! Tel.: 06-30/548-5462
 
Eladó Monoron 6000 m2-es beépítetlen terü-
let, közművekkel. Kiváló befektetési lehető-
ség, most az eredeti vételár feléért. 
Tel.: 06-30/539-8181

Monoron forgalmas helyen utcafrontos
26m2-es üzlethelyiség kiadó 55.000 Ft+áfa/hó. 
Tel.: 06-30/548-9882

Monoron a Strázsahegy legszebb részén 
2 szintes tégla falazatú bútorozott présház, 
gomba termesztésére is alkalmas, komoly 
pincével áron alul 2,4 millió Ft-ért eladó. 
Tel.: 06-30/945-5509

Tűzifa Eladó! Akác guriga 2500 Ft/q, 
tölgy, bükk 2200 Ft/q, hasítás 200 Ft/mázsa. 
Tel.: 06-20/343-1067

Monoron 65 m2-es (2 szoba + nappali), új-
építésű házban alacsony rezsivel, új fenyő bú-
torokkal igényeseknek ALBÉRLET kiadó!  
Tel.: 06-30/949-5757  vagy 06-70/633-6201

Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyogháló 
stb. szerelése, javítása olcsón, gyorsan, 
megbízhatóan, garanciával. 
Kotyinszki Tibor.Tel.: 06-30/850-2161

Kőműves- és burkolómunkák korrekt áron, 
ingyenes felméréssel! Szabó Géza. 
Tel.: 06-30/336-5931

Zálogjegyet és aranyat veszek magas áron! 
Tel.: 06-30/587-8697

Dohányzásleszoktatás biorezonanciával 
Monoron a piactéren, a Natura boltban. 
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés, 
fürdőszoba-felújítás nonstop! 
Tel: 06-20/4548252

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett édesanyánk,  

nagyanyánk, dédanyánk:  
Szőnyi Gáborné temetésén részt 

vettek, sírjára virágot helyeztek. Kö-
szönjük dr. Zsédely Ferenc családorvos 

áldozatos munkáját.
A gyászoló család     

Köszönetnyilvánítás
A szerkesztőség elérhetőségein
Tel.: 06-30/467-7216,
 Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. 
(a Vigadó első emeletén)
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel

arany ékszer  -10%

Megunta régi arany ékszereit?  
Hozza el hozzánk, mi a legmagasabb  

napi áron beszámítjuk: 14K / 7 400 Ft/gr
új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 5 600 Ft/gr
 Az akciók nem 

vonhatók össze,  

és a napi  
árváltoztatás 

jogát 
fenntartjuk.

ezüst ékszer -40%

aranytartalék

ötvös-ékszerész
Monor 4-es főút Tescoban

nemesacél ékszerek • Casio órák • faliórák

TOO LATE órák

tavaszi
óra- és 
ékszervásár!

Big Gyros Taverna
Asprovalta

Monor, Móricz Zs. 
Mátyás K. Sarok

Goods market-nél, 
100ft-os bolt sarkánál
Házhoz szállítás 
20/9-556-558

rendelésfelvétel 21 óráig 
Min. rendelés: 1200 ft



március 12.  hétfő

Levesek:
Bajor burgonyaleves
Paprikakrémleves
Főételek:
Sertéspörkölt
Sajtmártásos csirkeérmék
Mexikói csülökragu
Grillzöldséges csirkecomb
Mákos guba
Köretek:
rizs, steak-burgonya, galuska

március 13.  kedd

Levesek:
Alföldi leves
Brokkolikrémleves
Főételek:
Vörösboros marhapörkölt
Póréhagymás sertésszelet
Bajor csülökragu
Négysajtos csirkecomb
Máglyarakás
Köretek:
rizibizi, tarhonya, steak-burgonya

március 14.  szerda

Levesek:
Brazil csirkeleves
Karalábéleves
Főételek:
Gombás vegyesragu
Kukoricás, tejszínes csirkecomb
Magyaros csülökragu
Hagymás jércepecsenye
Diós guba
Köretek:
zöldséges rizs, burgonyaérmék, 
petrezselymes burgonya

március 15.  csütörtök
Levesek:
Erdélyi csorbaleves
Borsókrémleves
Főételek:
Lecsós borjúragu
Édes-savanyú csirkecsíkok
Mézes-sörös csülök
Gombás csirkecomb
Aranygaluska
Köretek:
rizs, galuska,  
pirított tészta

március 16.  péntek

Levesek:
Húsgombócleves
Kapros kukoricaleves
Főételek:
Borsós tokány
Pulykaérmék Budapest módra
Lengyel csülökragu
Petrezselymes csirkecomb
Brassói aprópecsenye
Köretek:
rizs, steak-burgonya, galuska

március 17.  szombat

Levesek:
Lőrinci bableves
Cukkinikrémleves
Főételek:
Szarvaspörkölt
Burgundi marhaszelet
Borsos csülökragu
Rántott borda
Sajtmártásos penne
Köretek:
rizibizi, főtt burgonya, steak-burgonya

március 18.  vasárnap

Levesek:
Sajtgombócos jérceraguleves
Burgonyakrémleves
Főételek:
Kakaspörkölt
Vajmártásos csirkeérmék
Ropogós csülök
Szezámos csirkemell
Zöldbabos, szalonnás csirkecomb
Köretek:
gombás rizs,  
főtt-sült burgonya,  
steak-burgonya

Kétágyas szoba  
8000 Ft-ért  

amely 
tartalmazza 

2 főnek   
a korlátlan  

étel-
fogyasztását

éttermünkben.  

Napi menü elvitelre 

490 Ft-ért
Hétfőn nyitástól pénteken 15 óráig.

Restaurant &
 Pension

Paradis

A konyha nyitva tartása:  
minden nap 11-től 22 óráig.  
Panziónk a nap 24 órájában várja 
vendégeinket!
Tel.: 06-29/414-689, 06-20/999-6860    
Monor, Ady Endre u. 144. 
(Az Ady és a 4-es főút sarkán.)

március 19.  hétfő

Levesek:
Erőleves gazdagon
Francia hagymaleves
Főételek:
Paprikás csirkecomb
Gombás sertéssült
Pikáns csülök
Fokhagymás csirketallér
Oggani marharolád
Köretek:
rizs, burgonya-chips, főtt burgonya

március 20.  kedd

Levesek:
Magyaros savanyúkáposzta-leves  
(vecsési leves)
Fokhagymakrémleves
Főételek:
Resztelt máj
Fokhagymás, lestyános csirkepecsenye
Petrezselymes csülök
Szecsuáni csirkecomb
Töltött gombafejek
Köretek:
rizs, hasábburgonya, petrezselymes 
burgonya

március 21.  szerda

Levesek:
Sertésraguleves
Répakrémleves
Főételek:
Bakonyi borjú
Zöldborsós csirke
Fokhagymás csülök
Kalocsai csirkecomb
Szalonnás hagymásbab
Köretek:
rizs, steak-burgonya, galuska

március 22.  csütörtök

Levesek:
Májgaluskás borsóleves
Kétsajtos póréhagyma-krémleves
Főételek:
Lecsós csirkeragu
Petrezselymes borda
Gombás csülök
Szalonnás csirkecomb
Csőben sült zöldségek
Köretek:
zöldrizs, burgonyatallér, főtt burgonya

március 23.  péntek

Levesek:
Lencseleves
Zellerkrém leves
Főételek:
Pacal parasztosan
Karfiolos jérceragu
Csülök pékné módra
Póréhagymás csirkecomb
Burgonyagulyás
Köretek:
rizibizi, főtt burgonya, steak-burgonya

március 24.  szombat

Levesek:
Tárkonyos raguleves
Paradicsomleves sajtgolyókkal
Főételek:
Csülökpörkölt
Vadas marhaszelet
Tejszínes gomba
Rántott cukkini
Bolognai penne
Köretek:
rizs, steak-burgonya, zsemlegombóc

március 25.  vasárnap

Levesek:
Gulyásleves
Lencsekrémleves
Főételek:
Malacpaprikás
Csülökpecsenye
Mustáros vegyesragu
Rántott karfiol
Spagetti carbonara
Köretek:
rizs, steak-burgonya, főtt burgonya

Korlátlan ételfogyasztás  
                           minden nap!

forintért
Gyermekeknek 1–3 éves korig ingyenes, 

3–5 korig 500 Ft.Kétheti étlapunk
 (990 Ft-os korlátlan ajánlatunkból)


